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  مقدمة
  

اتجاهـات   المستوى التنظيري، في،  في معترك الحداثة العربية ظهرت
حاولت الدفاع عن مبادئها وأسسها التي رأت فيها األسـس   ، إيديولوجيا متباينة

وقد عبـرت  .الوحيدة الصالحة لقيام نهضة حضارية شاملة في الوطن العربي
ل مسـتحدثة أو  تلك االتجاهات عن نفسها ، على الصعيد الشـعري ، بأشـكا  

  . مقتبسة من الغرب
وقد كان الحماس كبيرا في الدفاع عن الذات كما في الهجوم على اآلخر 
النقيض، ألن األمر يتعلق بقضية وجود واستمرارية قد يتسـبب اآلخـر فـي    

وفي هذا السياق يجب النظر إلى مشكلية قصيدة النثر في النقد  .القضاء عليهما
احة من ساح الصراع من أجـل إثبـات الـذات    على أنها س العربي المعاصر
  .وتحقيق الوجود

ز بشكلها وبلغتها، كما عمل دعاتها على قصيدة النثر على التمّيلقد عملت 
فإلى أي مدى .التنظير لها باعتبارها شكال مفارقا لما دونه من األشكال الشعرية

ها لتحقيق ترحاإلبداالت التي اقتوما  ؟ هاَزاستطاعت قصيدة النثر أن تحقق تميُّ
  التميز والتجاوز؟ وهل كان تنظير دعاتها رسما لواقع موجود أم واقع متخيل؟

، تمثل المحور  من أسئلة أخرىما يمكن أن يتفرع عنهاإن هذه األسئلة ،و
دواعي اختيـار قصـيدة    ز بعَضبرِ، وهي أسئلة تُهذا البحثالذي يدور حوله 

صيدة منذ زمن غير قصير، وكانت فقد شغلتنا هذه القالنثر موضوعا للدراسة، 
موضوعا لنا في مذكرة الماجستير من خالل أحـد أعالمهـا، وهـو محمـد     

قد اقتصـر علـى    كان الماغوط، وعلى الرغم من أن بحثنا في شعر الماغوط



 

لقـد  . إشكالية بحـق  قضايا نبهنا إلى قضايا أخرى تعد نهالصورة الشعرية، فإ
  .وأعقدعالم أرحب كان بحثنا ذاك كوة أطللنا منها على 

هذا العالم بكل تعقيده ، هو الذي حـاولنا معالجتـه فـي هـذا البحـث     
أما البنية فينصرف مفهومها ".الƻنية وƋبداǗتǊابنية قصيدة النثر  "الموسوم بـ 

إلى مجموع الخصائص التي تجعل من نص ما قصيدة نثر ، في حين تتحـدد  
تي حاولت بها قصيدة النثر تعـويض  الفنية ال جملة العناصرب الفنية 1اإلبداالت

العناصر الغائبة التي تميز القصيدة العمودية والحرة ، وخاصـة فـي مجـال    
  .اإليقاع
قضـية المصـطلح   منها  لاألو عالجثالثة،  ٌلفصو وقد توزعتْ البحثَ 

إلى أن قصيدة النثر هي نتاج حركة الحداثـة   كانت اإلشارةلتصنيف، وهنا وا
تقع ضمن تيارات التجريب الحداثي الذي يقوم علـى   العربية في الشعر، وهي

  .دائم عن المغايرة والتجاوزالبحث ال، و المتواصل للثوابت نتهاكعملية اال
ة النثـر واألشـكال األدبيـة    انعدام الصلة بين قصيدولكن ذلك ال يعني  

، فقد ألح غير واحد من الباحثين ، على كون تلك األشكال قد مهـدت  األخرى
إن بشكل مباشر أو غير مباشر، لظهور قصيدة النثر ، وما كان لهذه الطريق ، 

ومن هنا كـان   ،ث حبال يهاعلتلك المقدمات والروافد التي ركز أن تظهر لوال 
عند الشعر المرسل ، والشعر الحر ، والنثر الشعري، والشـعر   لزاما الوقوف

بنيـة البيـت   لقد عملت هذه األشكال ، بدرجات متفاوتة، على تحطيم .المنثور
الـذي   ودفعت بالشعر نحو مزيد من التحـرر الشعري في القصيدة العمودية، 

  .النثر تتويجا له قصيدةكانت 
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فقـد  إلى عرض الجدل الدائر حول قصيدة النثـر،   البحث بعد ذلك انتقل
ـ  تباينت ، ةمواقف الباحثين والشعراء من التسمية في ذاتها ، تأييدا أو معارض
ي بإطار التي حاولت تسييَج هذا الشكل الشعر التحديداتاختلف هؤالء في  كما

التقسـيمات   تـم إيـرادُ  وفي هذا السياق .  مفهومي  يوضح بعض خصائصه
  ).عبد العزيز المقالحو  أنسي الحاج(لية المقترحة لقصيدة النثرالشك

من أسـباب ذلـك الجـدل ، إنـه      اواحد في مرحلة تالية تناول البحث 
هـذا   وقـد ظهـر جليـا أن   نثر،  /ثنائية العريقة شعراالختالف على ماهية ال

 حقلي الشعرة قصيدة النثر بين َعاالختالف هو الذي يفسر االضطراب في موقَ
 عنلإلجابة  اـرا ضروريـذه الثنائية أمـالتوقف عند ه هو ما جعل، ووالنثر

لماذا اإلصرار علـى  لماذا احتدم الخالف على ماهية الشعر؟ : أسئلة من قبيل
ما التحـوالت  ؟  قصيدة النثر إلى حقل الشعر من ِقبل دعاتها ومناصريها نسبة

؟ إلى غيـر ذلـك مـن     التي أصابت مفهوم الشعر مع حركة الحداثة العربية
  . األسئلة المهمة

موقف يرى أصحابه فـي  :  بارزانموقفان  البحثَ َهفي هذا الصدد واَج
ثم فال مكان لقصـيدة   الشعر شكال أدبيا ذا خصائص قارة أهمها الوزن، ومن

ف آخـر  ها أن يبحثوا لها عن أي تصنيـأصحابالنثر في عالم الشعر ، وعلى 
ـ .ازك المالئكـة ـوأهم هؤالء الشاعرة ن.يالشعر الخطاب خارج دائرة ا ـأم

أن الشعر يمكـن   أصحاب الموقف الثاني فهم ،يرون ،على النقيض من أولئك،
أهم من الوزن، ولذلك فإن  أن يوجد في غياب الوزن، فللشعر خصائص أخرى

جمالية القصيدة، بل إنه، على العكس، قـد يمنحهـا    فيغياب الوزن لن يؤثر 
والنتيجة أن باإلمكان الحديث عـن قصـيدة النثـر    . كثيرا من القوة اإلبداعية

  .الشعرية األشكال أرقىبل لعلها أن تكون  ،ايباعتبارها شكال شعر



 

لماذا البحث عن مفهوم  ؟ بالذات ولكن لماذا الخصومة حول مفهوم الشعر
جابـة  إن بعضا من اإلجديد للشعر ينسجم والخصائص المميزة لقصيدة النثر؟ 

هذا يكمن في إظهار مسألة هامة تتعلق بالمكانة القريبة من القداسة التـي  عن 
يمتاز بها الشعر عند المحافظين خاصة، من النقاد والشعراء العـرب، وهـي   

الخصـام علـى    ند المجددين من دعاة الحداثة ، وإال لَمالمكانة نفسها للشعر ع
فالخصام بين المحافظين والحداثيين على موقع  انتماء قصيدة النثر إلى الشعر؟

صراع علـى مكـان مقـدس     ،في حقيقته،قصيدة النثر من الشعر والنثر هو 
البحث  من ناحية أخرى ، توقف.يحرص كل فريق على احتكار اإلشراف عليه

موقـع  الستجالء  عند الغربيين  رأمام ثنائية النثر والشع لفصل األولفي هذا ا
من خالل آراء بعض األعـالم مثـل جـان كـوهن      وذلك، قصيدة النثر منها
قصـيدة  " ها ل كتاُب، مع التركيز على سوزان برنار التي شكَّورومان ياكبسون

دعاة قصيدة المرجعية األساسية لكثير من " النثر من بودلير حتى الوقت الراهن
  . النثر العرب كتابة وتنظيرا

ـ   أما خاتمة الفصل األول فتمثلت في  الثي لألشـكال  ـاقتـراح تقسـيم ث
ـ ـوم علـالشعرية العربية ، يق ض، تتفـرع القصـيدة   ـى أساس شكلي مح

ـ ى ـه،إلـى أساسـالعربية، عل القصـيدة العموديـة   : ال كبـرى ـثالثة أشك
ة التفعيلة التي تعتمد نظام األسـطر  وقصيد .الموزونة ، ويدخل تحتها الموشح

ثم هناك أخيرا القصـيدة غيـر    .ن عدد من التفاعيل غير محدد سلفاالمكونة م
  .الموزونة التي تنضوي تحتها قصيدة النثر والشعر والمنثور

غة الشعرية ـالل"  انضوى تحت عنوانأما الفصل الثاني من البحث، فقد 
 دون إهمـال  ،إلى الجانب التطبيقـي   له كان االنتقاـوفي، "رـفي قصيدة النث

ومن ذلك اإلشارةُ إلـى   التطبيقية، الدراسة تضيءبعض القضايا النظرية التي 



 

تندرج ضمن التجارب الشعرية التي تجعل ديدنها األول تجديد أن قصيدة النثر 
اللغة الشعرية، من خالل التجريب المتواصل الـذي ال ينـي يغـزو الحـدود     

 ، حسب أدونـيس،  ال ، فإن عليهعي يكون هذا التجريب فاولك .المطمئنة للغة
لك يخرج الشاعر من دائرة المنتج أن يتمرد على الموروث من القيم الفنية، وبذ

إن  .األولىغة بالدرجة لوالفرق بين االثنين يعني فرقا في الفضاء الخالق،  لىإ
ئم ومترسخ فعل جمالي على ما هو قا رّد دَعقصيدة النثر ، في نظر البعض، تُ

خاصـة،   "شعر" جماليا ، ولذلك فإن لغة هذه القصيدة قد تميزت، عند جماعة 
بأنها مفارقة للواقع اليومي ، فهي تقترح واقعها الخاص الذي هو ليس الواقـع  

ق أدونـيس بـين الشـعر    وعلى هذا األساس يفّر.الفعلي ، بل الواقع الممكن 
أو  إيـاه  دامجِّحدث خارجي ُم الوظيفي والشعر الحقيقي، فاألول يكتفي بوصف

كما يفرق  .بالغية/عال يعبر عن وظيفة تصويريةحا ، من خالل تكثيف انفقبُِّم
فتأتي األولى بين اللغة الشعرية واللغة اليومية التي ليست سوى حجاب للواقع ، 

  .لتخرق هذا الحجاب ولتعبر عما ال تستطيع الثانية التعبير عنه
من اللغة ، فقد عملـت   "شعر"موقف جماعة ني كما تناول هذا الفصل الثا
انتهاكها ، وقد كانت الوسائل إلى إمعانا منها في  ةهذه الجماعة على تفكيك اللغ

بجمل ناقصـة  تحقيق ذلك متنوعة، من الغياب المتعمد ألدوات الربط، واإلتيان 
في الحـدود الجغرافيـة    ك معناها إالدَرية ال ُيمبتورة ، واستعمال كلمات عام

   .لصاحبها
الرؤيا عند دعـاة   معالجة مفهومإلى ث ـة انتقل البحـة تاليـفي مرحل
مصادر الرؤيا وعالقتها بمفهوم الحدس ، والفرق بينهـا   ال، متناوِقصيدة النثر 

كما نظرت إليهـا جماعـة    م العالقة بين الرؤيا والواقعـوبين الرؤية، ومن ث
ن خـالل تحديـد   ـم يـح بشكل جلـة تتضـي عالقـة ، وهـخاص "شعر"



 

الذي يحيل إلى مفهوم يتعلق بعمليـة اسـتبطان     "الشعر الميتافيزيقي"مصطلح 
ولكن الحدس الذي  .ع غايتها القبض على العالم بعيدا عن أي فكر منطقيلُّطَوتَ

سـيعرف تراجعـا مـع    وهو الحدس الصـوفي،   ، "شعر"عرف عند جماعة 
لى ما يسمى بالحدس الحسـي  أصحاب قصيدة النثر الالحقين، ليفسح المجال إ

  ".قصيدة الهامش" المرتبط بظهور 
عند مفهوم التحـول ، لرصـد    ومن خالل نماذج تطبيقية ، وقف البحث
التحول آلية من آليات  ليظهر أناشتغاله في قصيدة النثر، عند أدونيس تحديدا، 

  .اشتغال الداللة في النص ، فالكون الشعري كله في تحول
قضية الصـورة فـي    انصرف االهتمام إلىالفصل  في قسم آخر من هذا

إلى  ليتم االنتقالإلى أهمية الصورة في البناء الشعري،  مع اإللماحقصيدة النثر 
لعل أهـم  البحث التطبيقي في طبيعة الصورة وخصائصها في قصيدة النثر، و

بدور أساس فـي  الفعل يضطلع  الذيالطابع الحركي للصورة  تلك الخصائص
راكم األفعال  وتتاليها خالل ما ينطوي عليه من قوة، ومن خالل ت، من هتحقيق

  .وهذا الطابع الحركي يكاد أن يكون شامال .في النص
باالبتعـاد عـن ربـط     المدروسـة إلى ذلك، تتميز الصورة في النماذج 

ـ ـفهة بين عناصرها ، حالعالقات الواض ـ ـي تميل إل ـ ـى خل ات ـق مساف
ـ ـورة تبـل الصـذي يجعـ، األمر ال هاة بينـفاصل انا، وكأنهـا  ـدو ،أحي

تها بغيرها من الصور ضمن صل، إن في ذاتها أو في  ةمتجانسمفككة ، وغير 
  .النص الواحد

ـ ـلة التصنـأمسالبحث غفل ـُيم ـك لـوخالل ذل م التـي  ـيف والتقسي
ن قبل بعض ـات المقترحة مـند بعض التقسيمـف عـتطال الصورة ، فتوق

: ة للصورة هيـا ثالثـذي يقترح أنواعـاليوسفي ال د لطفيـالباحثين، كمحم



 

يوسـف حامـد   ، و ةاللوحة، والصورة االنتشارية، والصورة البسيط/الصورة
الصورة : أنماط ثالثة هي في ضوء جابر الذي يدرس الصورة في قصيدة النثر
  .الذهنية والصورة الحسية والصورة المركبة

الذي هي أهل له  االهتماَم نْلمسألة لم تَل تم التعرضخر هذا الفصل في آ
المتعلقة تلك ، وهي ة خاصةثياحدمن قبل المشتغلين بدراسة القصيدة العربية ال

ـ ـبالشكل الكتاب رف عنـد الـبعض باالشـتغال    ي للنص الشعري ، أو ما يع
بعض المصطلحات اإلجرائيـة  ب استعان البحثبالنسبة لهذه المسألة . الفضائي 

في عمليـة   اهتوظيفل الصغَّار السواد ر وـاألصغواد ـالسكالسواد الصغير و
القصـائد النثريـة    فـي خاصة  ، ي قصيدة النثرـي فـالوصف للشكل الكتاب

 وهنـا تـم رصـد   ، يدا وتنوعا من هذه الناحيةـر تعقـ، ألنها األكثألدونيس 
مختلف العالمات الكتابية التي يوظفها من عالمات الترقيم واألعداد ، والتقسيم 

 بحـت ، في هذا المجـال، بالوصـف ال   ،دون االكتفاءالخط  شكل و للمقاطع،
أنـه   ىإليه علنظر ال من خاللالشكل بالداللة، ربط هذا فقد تم ي، باكتل الكللش

كيفية تحول هذا الشكل إلـى   رصُد كان ضروريا ، ومن ثم يةأيقونذو طبيعة 
  .دال له مدلوالته المتنوعة

ـ ـقاإلي" الموسوم بـ  ثـفي الفصل الثال ره فـي قصـيدة   ـاع وعناص
شكالية في قصيدة النثر ، وهي تلك اإلمقاربة أهم القضايا  البحث حاول ،"النثر

مـن العـروض    المتعلقة باإليقاع ، إذ حدث لدى بعض الشعراء والنقاد تملمٍل
ـ  فرأى هؤالء في قوانين العروض،  تمردإلى  َلتحّوالخليلي ما لبث أن  دا وقي

هـذا   تركيز فيال، وكان تمنعها من االنطالق والشعرية ج التجربة سيِّتالب ووق
ولكن ما كتبـه  ".لن"أنسي الحاج في مقدمة  خاصةو "شعر"الصدد على جماعة 



 

الموقف العام لدى دعاة قصيدة النثر مـن   هذا الموضوع  يلخّص أدونيس في
  :فهو يهاجم هذا العروض من خالل نقاط أربعالعروض الخليلي، 

ال تخص الشعر العربـي  تشكيلية  –هرة إيقاعية الوزن والقافية كظا - 1
 .وحده، فهي ظاهرة عالمية

الوزن والقافية عمل تنظيري الحق لشكل شعري سابق، وهو عمل  - 2
  .ال يستنفد كل إمكانات اإليقاع في اللغة العربية

خاطئة تلك التي ترى في األوزان العروضـية  ومن ثم فإنها لنظرة  - 3
 .تجاوز موسيقى اللغة العربيةقوالب مطلقة تتجاوز التاريخ، وت

عربي بمجرد الوزن والقافية تحديد غير مستقر ، فقد لتحديد الشعر ا - 4
 ).الصولي، الجرجاني( رابع للهجرةالأخذ يضطرب بدءا من القرن 

وخالصة الموقف من العروض أن الفاعلية الشعرية المعاصرة قد وجدت 
ارمة لتفجيـر قـدراتها   ته حدودا صقدنفسها في حاجة ماسة إلى تجاوز ما اعت

  .الحبيسة ، وأهم تلك الحدود ، طبعا، الوزن والقافية
والحداثي منـه   ال في النقد المعاصرمفهوم اإليقاع تحّوعرف  وتبعا لذلك

بيد . ها التمييُز بين اإليقاع والوزن ولعل أول مظاهر هذا التحول وأهمَّ، خاصة
التـي  ، "شعر " لدى جماعة أن التحول األكبر في مفهوم اإليقاع هو ما نلمسه

، ألّحت على تجدد اإليقاع بتجدد اإلنسان، وعدمِ ثباته في قوالب محددة ونهائية 
 إن هناك فرقا واضحا بين الوزن واإليقاع، ومـن الخطـأ التسـويةُ   فومن ثم 
اكتسـبت   ض البـاحثين إلـى أن قصـيدة النثـر    ذهب بع وعليه فقدبينهما، 

  .ذاالتسوية ه أخطمشروعيتها من كشف 
في خضم هذا الهجوم الكاسح على العروض الخليلي ُرِمَيـتْ القصـيدة   

ـ  في صدارتها تهمةُ بشتى التهم ، و العمودية هـذه   ردُّالرتابة في اإليقاع ، وم



 

الناشـئ عـن   ( القافية وطبيعة التشكيل الزماني إلىبها، القائلينالرتابة ،حسب 
الهندسة المعمارية (المكاني  ، والتشكيل)إيقاع الحركات والسكنات في التفعيالت

.  )ز بأشطر متساوية في الطـول المكان المتمّي رالبصرية أو المرئية، في إطا
لرد هذه التهمة وتبيان ما برأي لمحمد غنيمي هالل ، ، مدعَّ ى البحثوقد انبر

  .من الشعر العمودي نموذجبطالنها ، من خالل 
دة النثر ، للبحـث عـن   مسألة اإليقاع في قصي كانت العودة إلىبعد هذا 

يقاع فـي  ي يقوم عليها اإلـد العناصر التـورصاإلبداالت اإليقاعية المقترحة،
اعتمدتها قصيدة النثر  إلى بعض اآلليات التي تمت اإلشارةهذه القصيدة، وهنا 

لوحدات اللغويـة، واعتمـاد   ا، ومنها التكرار، والتوزيع وتقسيم  اعهالتوليد إيق
عند مصطلح أسـال   البحث وفي هذا السياق توقف .يا الدوال المتجاورة حرف

، الذي يرى "اإليقاع الداخلي" كثيرا من الحبر تأييدا ومعارضة ، وهو مصطلح 
، بينما يرى غيرهم أنه ليس حكـرا  فيه دعاة قصيدة النثر مميزا لهذه القصيدة 

     .عليها
فـي  كما ذهب بعض الدارسين للبحث عن معيار لقياس اإليقاع الداخلي 

، ومن هؤالء محمد عالء الدين عبد المولى الذي جعل من الكلمة قصيدة النثر 
لى قصيدة إوحدة أساسية لقياس اإليقاع في مقابل التفعيلة في الشعر، فهو ينظر 

كمـا يحـاول   . النثر على أنها نثر ، ومن ثم فإن اإليقاع فيها هو إيقاع النثـر 
ة النثـر ، عامـدا  إلـى    الدارس نفسه رصد الوزن العروضي داخل قصـيد 

المسـألة   ولكن هـذه ".أورخان ميسر"استخراج بعض األسطر الموزونة عند 
 ميسـر أو  دالنثر عنود الظاهرة المميزة لقصيدة ضية ، وال ترقى إلى حدعَر

   .رهعند غي



 

 حين يشـتغل مولـدا  ، قبل نهاية هذا الفصل، على التكرار وكان التركيز
من قصيدة النثر تعتمد ، في  ةماذج متنوعة نـن خالل دراسـوذلك ملإليقاع،

ـ ـكرار الكلمة وتكـرار الصوت وتـتكتوليد إيقاعها ، على  اطع ـرار المق
في النماذج المدروسة ( ليتضح جليا أن قصيدة النثر والبنى النحوية، ، التركيبية

التكرار المذكورة ، وذلـك كـي    قد استندت بشكل كبير إلى أشكال) األقل في
  .إيقاعا تعوض به إيقاع الوزن وإيقاع القافية الغائبين فيها هانفسل تخلق
مسألة قد يبدو غريبا تناولُها  تم التطرق إلىهذا الفصل الثالث  في ختامو
وبعيدا عن اآلراء النظرية . الحديث عن قصيدة النثر، وهي مسألة القافية حين

الـوزن  : اسـيين ها األسْيومقّوَموالحماس الفياض في العداء للقصيدة العمودية 
بعض النماذج من قصيدة النثر مساحات تشتغل فيها القافية بشكل  ُمقدِّوالقافية،تُ

  .واضح، لتؤثر في اإليقاع ، وتتدخل في رسم معالمه
وهكذا تنتهي فصول البحث الثالثة، لُيتوَّج بخاتمة تحمـل أهـم النتـائج    

ـ  ـئلة لـالمتوصَِّل إليها ، ولتعيد طرح أس ـ ـم يجـب عنه ث إجابـات  ا البح
خالل مسيرته من قضـية إلـى    ها البحثَُزفَرائية، ولتطرح أسئلة جديدة َأـنه

أخرى من قضايا قصيدة النثر التي ال نظن أنها سـتنتهي فـي القريـب مـن     
  .اآلجال

يرا وتحليال قد سبق إليـه كثيـر مـن    ـر تنظـإن االهتمام بقصيدة النث
ـ أدونيس ا هناك ي الجانب التنظيريـففالدارسين ،  ر األول لقصـيدة  ـلمنظ

ومحمـد  ،)1960شـعر، ربيـع   (" في قصيدة النثر" النثر ، خاصة في مقالته
هناك الباحث في الجانب التطبيقي و ).، شعرية قصيدة النثرضد الƤاǀرة(العباس

، دارسات فـي نصـوص   يا اǕبداƱ في قصيدة النثرقضا( يوسف حامد جابر
ـ ـوالتحليوهناك دراسات زاوجت بين التنظير . )القصيدة ƋشǀøالياƖ  "ل ل، مث



 

 اد البحثوقد أف  .لعز الدين المناصرة" ، نص مفتوح عابر لألنواعقصيدة النثر
إفادة تختلف نسبتها من مرجع إلى آخر، على ) ومن غيرها( من هذه الدراسات

فمقالـة  . الرغم من بعض المالحظات التي يمكن إبداؤها بشأن تلك الدراسات
كتـاب  تلخيص لجزء يسير جدا ممـا ورد فـي    هي ، في الحقيقة ، أدونيس

، وهذه المقالـة ال  "من بودلير حتى الوقت الراهنقصيدة النثر " سوزان برنار
تصف واقعا شعريا بقدر ما تحاول استيراد وصفة جاهزة ، لتكون دليال لمـا  

علـى  أما محمد العباس فإنه يلح ،في دراسته ، .2سيأتي من اإلبداع القصنثري
ـ ـيا والظواهاـل القضـرد ك ـ  ـر ف ـ ـي قصـيدة النث ـ ـر إل ل ـى العام

ـ ـ، األمُر ال) وسيولوجيـالس( يـاالجتماع غفـل كثيـرا مـن    ُي هـذي جعل
ـ ـة ليوسـف ح ـوكذلك الشأن بالنسب. ا اإلبداع في هذه القصيدةـقضاي د ـام
هو الطابع النظـري للدراسـة عنـد     ثنينر ، واالختالف الوحيد بين االـجاب

أما عز الدين المناصرة، فإن ما  .عند الثانيالتطبيقي يلي األول، والطابع التحل
ـ  ، خذ عليهيؤ لة أفي كتابه، هو غياب الموضوعية أحيانا ، حين يتعرض لمس

الريادة في قصيدة النثر، بحيث نراه يسعى جاهدا للتدليل على أن رواد قصيدة 
ـ  ـالذي يعيب عليه غيره م األمرو ـالنثر فلسطينيون، وه  يـن البـاحثين ف

ـ   فإن هناكى ذلك ـوعالوة عل.كتابه نفسه ـ ـبعض التنـاقض ف ه ـي تصنيف
  يسـم لقصيدة النثر ، فهو ال يستقر على تصنيف واحد مضبوط ، واألمر عينُه 

بيـد أن  .وقصيدة النثر) عند الريحاني (محاولته ربط الصلة بين الشعر المنثور
العديد مـن النقـاد   كتاَبه بسبر لآلراء جمع فيه ردود  تذييلُهما يحسب للباحث 

والشعراء من الوطن العربي على أسئلة طرحها المناصرة عليهم، وهي أسئلة 
  .تكاد تمس مختلف إشكاالت قصيدة النثر

                                                 
نسبة إلى قصيدة النثر، وهذا المصطلح من وضعنا، إذ لم نعثر ، في الدراسات التي اطلعنا عليها ، على بديل يتضمن معنى  2

 .النسبة إلى قصيدة النثر



 

ت طرائـق  فتعـدد وقد خضع منهج البحث لطبيعة المادة المدروسـة ،  
طريقـة العـرض    هيمنـت لى آخر، ففي الفصـل األول  إالمعالجة من فصل 
عرض اآلراء المختلفة والمواقف المتنوعة من قصيدة  تم ذوالموازنة والنقد ، إ

  .في بعض تلك اآلراء  مع إبداء الرأيالنثر مصطلحا وشكال أدبيا ، 
 ، فقـد عمـد  ) وهما فصالن تطبيقيـان  (أما في الفصلين الثاني والثالث 

البحث إلى توظيف المنهج األسلوبي السيميائي ، وذلك باالشتغال علـى لغـة   
. حين تصبح عالمات دالة، وعلى العناصر غير اللغوية وسة النصوص المدر

باعتمـاد  إلى تحليل الكثير من نصوص قصـيدة النثـر    ومن هنا اتجه البحث
المدروسة، التي  رالظواهفرضته طبيعة  التوظيفوهذا  .معينة أدوات إجرائية

، إلى ما يالئمها من أدوات  لكي يضيئها،  البحث حتاجيهي ظواهر متنوعة ، 
لبحث ، وإضاءة لطبقات كثيرة تشكل في مجموعها ، وفي ذلك إثراء للتحليل ا

  .بنية قصيدة النثر
صيدة النثر، األمر الـذي  إن أهم عائق واجه هذا البحث هو اتساع متن ق

، يضاف إلى ذلك ضيق الحيز الزمني "شعر"  على بعض شعراء التركيَز حتم
، بل المراجع األساسية  لىوصعوبة الحصول عالممنوح إلنجاز هذا البحث ، 

دون التمكن مـن   البحث عنه زمنا وجهدا غير يسيَرْين استغرققد إن بعضها 
  .يهالحصول عل

من آزرني كل وال يسعني في األخير سوى التوجه بالشكر الخالص إلى 
نور الدين السـد   رإنجاز هذا البحث ، وأول هؤالء األستاذ المشرف الدكتو في

 ي وفرت لي جوا مالئما للعمل ، متحملةـوزوجتي الت.الذي رعى هذا البحث 
من أعباء الحياة الزوجية التي تنضاف إلى أعبـاء  ، في سبيل ذلك، كثيرا عني



 

دون أن أغفل فضل الـدكتور مصـطفى درواش   .التدريس الملقاة على عاتقها
  . الذي لم يبخل علي باقتراحاته الوجيهة

تهاد سبيال، وما توفيقي إال هذا وحسبي أني اجتهدت ما استطعت إلى االج
  .باهللا
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  :قصيدة النثر نتاƚ حرǀة الحداثة الƴربية -

جـاد بـأن    محمـد  عزتالباحث لعلنا ال نكون مجانبين للحقيقة إذا سلمنا مع 
سم بـالتوتر نحـو   ـها المتـي سعيـتعتبر إحدى محصالت الحداثة ف" قصيدة النثر"

ـ ـ، وهي حداثة ثائرة على ك1التجديدالتحول و ـ ـل ما يتصل بالق ن تقاليـد  ـديم م
شعرية وفكرية ، وألن الشعر، فيما يرى محمد عبد المطلب ، كان أكثـر األجنـاس   

من أبرز  ااإلبداعية التزاما بالتقاليد والقيود فإن مواجهته أوال ثم التمرد عليه ثانيا كان
د جنس أدبي جديد يجمـع بـين   ـجهة توليذه المواـمالمح الحداثة، وكانت ذروة ه

وهي ترجمـة للمصـطلح   "قصيدة النثر"الشعر والنثر ، تم االصطالح على تسميته 
  Poème en prose .2الفرنسي 

حديث أدونيس عن الحركة الحديثة في الشعر  فيإن هذه الحقيقة تتبدى واضحة 
لى ما يسميه ـرد عالعربي ، فهو يرى أن هذه الحركة تستند إلى أسس عدة منها التم

ـ ى أقصـى مـا تُ  ـا التمرد إلذهـوالوصول ب" الذهنية التقليدية"  يحه التجربـة  ـت
لك يعني عدم الخضوع للتقليد ألن التجديد يتطلب االبتعاد عـن التقليـد   ذالشعرية، و

وعدم التالؤم مع أشكاله الشعرية ، فاألمانة لهذه األشـكال واألسـاليب فيهـا نفـي     
الشاعر ، كما يرى أدونيس، ال يستطيع أن يبني مفهوما شـعريا  ولذلك فإن . 3للشعر

جديدا إال إذا كابد انهيار المفاهيم القديمة  ، فعليه ،إذن، أن يصفو من التقليدية لكـي  
، وهو دخول  4اآلخر الكامن وراء العالم الذي يثور عليه المـيستطيع الدخول في الع

ونلفي أدونيس دائم . 5>>صدع والنفيدون الهبوط في هاوية الفوضى والت<< ال يتم
افة الشعرية القديمة الذي انتهى، إلى عهـد  ـاإللحاح على ضرورة تخطي عهد الثق

ŭيفرض على الشاعر ال تفردا في األشكال الشعرية فحسـب، بـل    آخر ، وهو تخط
  6.يفرض عليه أيضا أن يذهب في طريق التجريب إلى أقصى حد
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  .، الصفحة نفسها انظر املرجع نفسه 6
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ى نجيب العوفي ،ذات ارتباط بالحداثة الشـعرية  لقد كانت قصيدة النثر، فيما ير
ـ ـم كانت عالقتـوموجة التجريب الشعري ، ومن ث ـ ـها بقصيدة التف ة ـعيلة عالق

وهو األمر نفسه الذي يذهب إليه صالح فضل حين يشـير إلـى أن إقبـال    .7سلب 
المبدعين على قصيدة النثر كان وراءه نظرتهم إليها على أنها شكل حداثي في إطار 

الذي كان طريقة لمواجهة اليقين الكالسيكي ، فقـد كـان    8ارات التجريب الحداثيتي
التجريب بمثابة التدمير لكل الثوابت ، ولم يكن الهدف منه تأسيس ثوابت ومرجعيات 
جديدة وإنما التأسيس للنقيض الذي يتجاوز نفسه باستمرار والذي ينأى بنفسـه عـن   

  9.ةالركون إلى األجوبة النهائية واألبدي

وهذا المعنى هو نفسه الذي يواجهنا به أدونيس عند حديثه عن التجريبيـة فـي   
المحاولة الدائمة للخروج من طرق التعبير المسـتقرة أو  << الشعر التي يعرفها بأنها

وتعني هذه المحاولة إعطـاء  . وابتكار طرق جديدة  ،التي أصبحت قوالب وأنماطا 
ما هو راهن ، وإنما تـنهض  ل وفقا بية ال تنهضالتجري…الواقع طابعا إبداعيا حركيا 

ومن ثم كانت هـذه  10>>عن بديل أشمل وأعمق وأغنى من أجل الكشف كتجاوز له
ويرى أدونيس، بنـاء علـى   . 11ما استقر وجمد َزالتجريبية عمال مستمرا يتغيا تجاُو

ذلك، أن الشعر الوحيد الجدير بتسمية الشعر الجديد هو الشعر التجريبـي ، وهـو ،   
وهذا الشعر يتميز بميزات خمس هي التي تمنحـه جدتـه    .12وحده، الشعر الثوري

إنه، أوال ، ليس متابعة وال انسجاما وال ائتالفا ، وإنما هـو ، علـى   << وثوريته، 
ـ  ثŻـو ، ثانيا، بحـوه.العكس، اختالف ـ ـمستمر ع ـ ـن نظ ـ ـام آخ ة ـر للكتاب

 منهجية مسبقة ، بـل مفاجـƉت   ال: وهو ،ثالثا ،تحرك دائم في أفق اإلبداع .الشعرية
وهو، رابعا، ليس تراكما ، كما هي الحـال فـي المجـاالت االقتصـادية     .مستمرة

. يم اإلبداع الشعري ليست تراكمية ، بل انبثاقيـة فِق،دائمةة ، بل بداية ـواالجتماعي

                                                           
  .262، ص 2002بريوت  ،1ط ية للدراسات والنشر ،املؤسسة العربنواع، ـابر لألـوح عـ، نص مفتإشكاليات قصيدة النثر: عز الدين املناصرةانظر  7
  .217ص ،1995، بريوت 1ط اب،دار اآلد أساليب الشعرية املعاصرة،:  انظر صالح فضل 8
  .48ص،2004، القاهرة 1ط األعلى للثقافة،  اجمللس إىل املرجعية ، التأسيس قصيدة النثر من: انظر عبد العزيز موايف 9

  .287،ص 1978،بريوت2دار العودة،طزمن الشعر،: أدونيس  10
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسهاانظر  11
  .289،صاملرجع نفسهانظر  12
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، وحيـاة   أفضـل دائم في أفق إنسان  ثوري ، من أجل عالم  كņوهو ، أخيرا، تحرُّ
  .13>>قىإنسانية أر

خضراء الجيوسي إلى أن ممثلي قصـائد النثـر   الوفي هذا السياق تشير سلمى 
األكثر شهرة كانوا يقَدمون إلى جمهور القراء بوصفهم في طليعة شعراء التجريـب  

  14.في الوطن العربي

  

  :روافد قصيدة النثر -2  

إذ ال بد  ال يمكننا إال أن نسلم بأن قصيدة النثر لم تكن طفرة في األدب العربي ،
من أنها استفادت بشكل أو بƉخر من محاوالت التجديد في الشعر العربي على امتداد 

اوالت لتغييـر مسـار الشـعر    ـارزة مثلت محـتاريخه ، بيد أن هناك اتجاهات ب
ل والنثر الشعري ـر المرسـد الشعـاهات سنقف عنـتلك االتجبين العربي ، ومن 
  .و الشعر المنثور

يصر فيه كثير من دعاة قصيدة النثر على أنها نتاج التـأثر  في الوقت الذي و
المباشر باألدب الغربي نجد آخرين يصرون على ربطها بجذور تمتد مـن الحداثـة   

مثل بول شـاوول الـذي    همأنفُس اب قصيدة النثرومن هؤالء كتّ. حتى األدب القديم
ى النثـر العربـي   العالقة بين تطور النثر العربي وقصيدة النثر فهو ير بطيحاول ر

مكتنزا على امتداد عصوره حاالت شعرية وخيالية وعاطفية قربته من الشعر، بـل  
بفضل ما تحملـه مـن   " روائع شعرية كاملة"يمكن اعتبار بعض النصوص النثرية 

فثمـة سـجع   . طاقات تأثير ، وكان كل ذلك يبشر بقصيدة النثر ويفتح لها الطريـق 
فـي   ، كما يرى شاوول للقرآن الكـريم دورا  15الكهان وبعض الخطب في الجاهلية

مـن   ، بل إن نثره قريبيدي ـصفات خلقت خطا فاصال بين نثره والنثر التقل إيجاد

                                                           
  .الصفحة نفسها، السابقاملرجع  13
،بـريوت  1ة، طـز دراسات الوحدة العربيـعبد الواحد لؤلؤة، مرك: ريب احلديث، ترـر العـات واحلركات يف الشعـاالجتاه:ضراء اجليوسياخلانظر سلمى  14
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  .117،118ص ص،  1982، جانفي  3، ع18دراسات عربية، السنة مثاين مسائل أساسية يف القصيدة العربية احلديثة ،: انظر بول شاوول 15
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الشعر ، فالقرآن الكريم يتميز بالجمع بين قوة الفكرة والعاطفة ، وعنف التشـخيص  
  16.والتمثيل،إلى سهولة التقاط المفردة 

فيه نثرا متميزا بطول النفس عبر جمل  ج على نثر اإلمام علي فيرىثم يعّر 
موقعة ذات مراحل مترابطة بروابط إيقاعية ومنطقية مفعمة بجو من الرهبة والتأثير 
الشديدين ، وهو نثر ليس للسجع كبير سلطان عليه ، وكان في ذلك حرية أكثر للنثر 

موسيقي عال  جوĈņ مشاعَرالو فكاَراألتغني التنوع اإليقاعي وتبعده عن الرتابة ليواكب 
  17.يالمس الرهبة والتأثير ، ساميا إلى ذروة الشعري

كما يشير الباحث إلى منعطفات أخرى عرف فيها النثر بعض التحوالت التي 
أبعدته قليال أو كثيرا عن وظيفته المعتادة ، ففي العصر األموي برز اتجاه في النثر 

ـ وفي أواخـر ال . يحاول استيعاب مواضيع كانت خاصة بالشعر ومنها النسيب  رن ق
الثالث أصبح النثر فنا تؤدى فيه كل الفنون ، فقد صارت الرسائل الغراميـة مـثال   

  18.تنافس أقوى قصائد التشبيب

ويقفز الباحث إلى العصر الحديث ليقف على التحوالت التـي مسـت النثـر    
 العربي والتي كانت تمهيدا لقصيدة النثر ،مركزا على مرحلة ما بين الحربين خاصة

في لبنان وعند أدباء المهجر ، فقد تعرض النثر في هذه المرحلة لثورة من الـداخل  
وكانت الرومانسية،ممثلة خاصة في أمين الريحاني وجبران  . رت طاقاته وكوامنهفّج

  19.بشكل أساسي لقصيدة النثر وذلك من خالل النثر الشعري دةŹوفؤاد سليمان ، ممهِّ

النثر قد تم مـن خـالل تـوفر معطيـات      ويرى الباحث أن التمهيد لقصيدة
  20:يحصرها في ما يأتي

  .الدراسات النقدية التي تناولت الدواوين الشعرية ومنها ما كتب نثرا  - 1
  .الترجمات الشعرية التي كانت تنقل فيها القصائد األجنبية نثرا   - 2

                                                           
ارتفاع مستوى النثر، ضعف الشعر التقليـدي،  : وميكن أن نضيف إىل املعطيات أعاله معطيات أخرى تعرض هلا أنسي احلاج هي.118ص،  قاملرجع السابانظر  16

  ).املقدمة(11،ص 1960دار جملة شعر، بريوت لن،: جانظر أنسي احلا. اإلحساس بعامل مغاير يفرض موقفا مغايرا ينتج عنه شكل خمتلف ، والشعر احلر
  .انظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها 17
  .انظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها 18
  .120،119ص ص انظر املرجع نفسه ، 19
  .120صانظر املرجع نفسه ،  20
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احتضان مجلة شعر للتجارب الشعرية الجديدة ، خاصـة تجـارب      - 3
ال أنسي الحاج ومحمد الماغوط وشوقي أبـي شـقرا وجبـرا    رواد قصيدة النثر أمث

  .إبراهيم جبرا وتوفيق صايƸ وعصام محفوظ
محاولة تلك الدراسات تثبيت مفاهيم جديدة ، هي في إطارهـا العـام    - 4

  :مقومات قصيدة النثر

  .أن الموسيقى الشعرية هي حركة داخلية متناغمة متحدة بالتجربة -أ

ƒ- فاظ الشعرية واأللفاظ غير الشعرية  هدم الحد الفاصل بين األل.  

ƚ –  التأكيد على الوحدة العضوية في القصيدة والتخلي عن التفكك البنائي القائم
  .على الوحدة الشكلية

لتطـورات   ،نتيجةŻتضح من تقديمنا ألفكار بول شـاوول إن قصيدة النثر،كما ي
محمد عالء الـدين  الباحث  يعترض عليهعرفها النثر العربي والشعر معا ، وهذا ما 

عبد المولى حين يذهب إلى أن إلحاق قصيدة النثر بالشعر العربي أمر ينطوي علـى  
، ومـن هنـا   21مفارقة ، إذ إن سمات قصيدة النثر هي سمات النثر العربي ال الشعر
توضع فيـه   أنيعلن الباحث اختالفه مع دعاة قصيدة النثر حول اإلطار الذي يمكن 

ـ ـادا علـاعتم ، و يرىـهذه القصيدة ، فه ي للشـعر  ـى المفهوم التاريخي العرب
إلحاق قصيدة النثر بالنثر العربي ال الشعر ، ألن هذا اإللحاق هـو   والنثر ، وجوَب

الذي يمنحها انتماءها ، فجذورها موجودة في النثر العربي الذي من حقها تطـويره  
للنثـر العربـي ال   قصيدة النثر امتداد وتطـوير   أنني ـذا يعـه. 22واإلضافة إليه 

للشعر ، ومن ثم ينبغي النظر إليها على أنها ثورة في النثر ال ثورة في الشـعر،فلقد  
ر الذي تمخضـت  ـى صارت ال تشبه النثـورة حتـي النثر ما يشبه الثـأنجزت ف

عنه ، وشكلت لنفسها آفاقا تعبيرية ورؤيوية خاصة بها جعلتها خارج نهج القصـيدة  
     23.والمفهوم التاريخي للنثر العربيالعربية وخارج الشكل 

                                                           
  .110ص ،2006د الكتاب العرب، دمشق مفهومات قصيدة النثر منوذجا، احتاوهم احلداثة ،: انظر حممد عالء الدين عبد املوىل 21
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسهاانظر  22
  .111، ص نفسهاملرجع انظر  23
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وبناء على ما سبق يعارض الباحث إلحاق قصيدة النثر بجنس الشعر واعتبارها 
تطويرا للشعر العربي ، معتبرا هذا اإللحاق جمعا تلفيقيا بين متناقضين مختلفين فـي  

  24.المقدمات والنتائج

  

1.2 üر المرسƴالش:  

التصنيف الذي قام به الباحث طـراد   إن تحديد الشعر المرسل يظهر من خالل
الكبيسي لألشكال الكتابية التي سادت قبل ظهور قصيدة النثر ، و من تلك األشـكال  
الشعر المرسل الذي يعرفه بكونه شعرا ال قافية له يتكون من أبيات موزونـة غيـر   

، وقـد كتـب فيـه شكسـبير      Blank Verseمقفاة ، ويدعى هذا النوع في اإلنكليزيـة  
  :26أما في العربية فيميز الكبيسي ثالثة أنواع من الشعر المرسل 25.ونوملت

هـذا النـوع    ، ولكـن ) ذات الشطرين ( القصيدة ذات النمط التقليدي - 1
  .بدون قافية موحدة كما كتبه الزهاوي والنشاشيبي ،أحيانا يكون،

توفيـق  ( القصيدة ذات النمط التقليدي ، ولكنها ذات قواف مزدوجـة   - 2
  ).البكري

النمط الثالث أقرب إلى الشعر المرسل األوروبي ، ويمثله علي أحمـد      -3
   .باكثير ومحمد فريد أبوحديد

موريه الذي يرى أن الشعر المرسـل  .سفي هذا التعريف مع الكبيسي يلتقي و
يشير إلى الشعر العربي غير المقفى، وهو يأتي في أي بحـر مـن بحـور الشـعر     

ـ   وتنقسم بوجه عام إلى شطرين، والوزُندة الطول، العربي، وأبياته موحَّ  دņفيـه موحَّ
م أحيانا للتعبير عن األبيـات ذات  ستخَدطوال القصيدة كلها، كما أن هذا المصطلح ُي

 Blank القوافي المزدوجة أو التبادلية، وهو يستخدم في مقابل ما يسـمى باإلنجليزيـة  

                                                           
  . 111،110صص ،املرجع السابق انظر  24
  .23 ص ،إشكاليات قصيدة النثر:انظر عز الدين املناصرة  25
  .24 ،23انظر املرجع نفسه، ص ص  26
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Verse
وجـد فيـه أي التـزام    ة أن الشعر المرسل في اإلنكليزية ال يـالحقيقولكن .27

  28.بالروي، كما يشير إلى ذلك أحمد زكي أبو شادي

أن العرب قد كانوا على علم بأن لليونـان   موريه،.، في نظر سالغريبمن  و
شعرا مرسال، ولكنهم لم يهتموا لهذا الشكل الشعري، ولعل السبب راجع، فيما يـرى  

  29.ن غيرهمموريه، إلى االهتمام الكبير بالقافية عند العرب أكثر م

أما حسين نصار فيدرج الشعر المرسل في إطار الشعر الـذي عمـل علـى     
ـ ـد تعددت أسمـالتخلص من القافية ، مشيرا إلى أن هذا الشعر ق ر ممـا  ـاؤه أكث

اك الشعر المرسل ، والحر، واألبيض ، والمطلق ، والطلـق ،  ـتوجب حقيقته ، فهن
األسماء وجدناه متماثال ، ولـم يبـق    إلخ، فإذا اطلعنا على ما وراء هذه …والمنثور

  30.متميزا غير المرسل والحر والمنثور

هنا هي قضية المصطلح إذ نجد المصطلحات أولى القضايا التي تواجهنا إن  
الواصفة لهـذا الشـكل الشـعري متعـددة بتعـدد البـاحثين، فالشـاعر رزق اهللا        

تجربته الجديدة  مَِّسمثال ، وهو من كتاب الشعر المرسل، لم ُي) 1880ـ1825(حسون
أما نجيب الحـداد  Û  31"سلوب الشعر القديم بال قافيةأ" علىوإنما أشار إليها على أنها 
 Versمعتمدا الترجمة الحرفية للمصطلح الفرنسي " األبيض"فيستعمل مصطلح الشعر 

blanc في حـين نجـد   . 32،وهو ما اعتمده أيضا األب لويس شيخو ومن بعده المازني
محمـد عبـد المـنعم    (33الشعر المطلق" دون مصطلحات أخرى مثل ـآخرين يعتم

  ).نقوال فياض(34، والشعر الطليق) خفاجى 

                                                           
، القـاهرة  شفيع السيد وسعد مصلوح، دار الفكر العريب: أشكاله وموضوعاته بتأثري األدب الغريب،ترمجه وعلق غليه ، تطورالشعر العريب احلديث: موريه.سانظر  27

  .18ص ،1986
  .196ص ، نفسهاملرجع انظر  28
  .185ص ،نفسهاملرجع انظر  29
عيلة بل الشعر الذي جيمع بني أكثر مـن وزن يف القصـيدة   وال يقصد الباحث بالشعر احلر هنا شعر التف.180القافية يف العروض واألدب،ص:ني نصار سانظر ح 30

  .الواحدة كما عند أمحد زكي أبو شادي
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  .انظر املرجع نفسه،الصفحة نفسها 32
  .فسهاالصفحة ن ، نفسهاملرجع انظر  33
  .97، اهلامش216انظر املرجع نفسه،ص  34
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ح موريه أن تسمية الشعر المرسل قد أطلقها الشعراء المحدثون تأثرا بابن جَِّروُي
ذا النوع من الشـعر  ه إلىالشعراء  لجوء علال،م35خلدون في مصطلح النثر المرسل

ترجمة الشعر القصصي والـدرامي والتـأملي، ولكتابـة الشـعر     ل تهمبأنه كان وسيل
وفي هذا السياق يمكـن  . 36الفلسفي والقصصي، حيث ال حاجة إلى القافية وموسيقاها

في الشعر المرسل من خالل ترجمتـه اإلصـحاح    *أن نضع ريادة رزق اهللا حسون
جـاء  ، وقد 37)1869(>>أشعر الشعر<<الثامن عشر من سفر أيوب، وذلك في كتابه

  :في المقدمة

وقد سنح لي أن أنظم الفصل الثامن عشر من سفر أيـوب علـى أسـلوب    << 
الشعر القديم بال قافية، ألن حد الشعر عندي نظم موزون وليست القافية تشـترط إال  
لتحسينه، فقد كان الشعر شعرا قبل أن تعرف القافية كما هو عند سائر األمـم، ولـم   

افية واحدة قبل امرƏ القيس ألنه أول مـن أحكـم   يسمع للعرب بسبعة أبيات على ق
      38>>قوافيها

وعلى الرغم من أن هذا الرأي يثير أكثر من اعتراض تاريخي، إال أنه يشـير  
وذلك بحثـا عـن   ر اعتبرت أساسية في قيام الشعر، ـإلى بداية التنازل عن عناص

عند شكل قصيدة  د الطريق لتجاوزات أخرى انتهتـما مهَّ هذاالحرية واالنطالق ، و
وهذا البحث عن الحرية في الكتابة هو ما يظهر عند بولس شـحادة صـاحب   .النثر

 شـحادة  أرسـل  فقـد ، التجربة الثانية في كتابة الشعر المرسل بعد رزق اهللا حسون
، )1906(>>الشعر الموزون غيـر المقفـى  <<برسالة إلى مجلة الهالل تحت عنوان
  :، فهوةيمتاز بخصائص عّدوفيها يرى أن هذا النوع من الشعر 

  .يسير النظم  )1

                                                           
  .97، اهلامش215الشعر العريب احلديث، ص ، موريه .س انظر 35
  .216ص ، هاملرجع نفس انظر  36

  ).1881-1825(أديب، ناثر، شاعر، صحايف، ولد حبلب، وهو من أصل أرمين فارسي *
  .192، صاملرجع نفسه  انظر 37
  .193،192،ص ص  املرجع نفسهنقال عن  38
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يمنح الشاعر حرية التعبير عن نفسه في بساطة وتلقائيـة ، بسـبب    )2
  39.التخلص من القافية وضروراتها

ح الشاعر بتأثره بملتون وشكسبير في شعرهما المرسل ، ويعلـن أنـه   ويصرِّ
في خاتمة وقد أورد  . يميل، في ترجمة مسرحيات شكسبير، إلى هذا النوع من النظم

الرسالة ترجمة  في أربعة عشر بيتا بدون قافية من البحر الطويل لجزء مـن أحـد   
   40.لشكسبير" يوليوس قيصر" مشاهد مسرحية 

ومن الذين مارسوا هذا الشكل الشعري عبد الرحمن شـكري الـذي تضـمنت    
الـذي  ) 1913(بعض دواوينه قصائد من الشعر المرسل، مثل ديوانه آللئ األفكـار 

من "وقد أضاف الشاعر إلى كل منها عبارة . أربع قصائد من الشعر المرسلضمنه 
  41."الشعر المرسل

وجاء أحمد زكي أبو شادي الذي ناصر حركة اإلسهام بالشعر المرسـل فـي   
قصائد بعض الكتابة المسرحية العربية والشعر القصصي الملحمي من خالل ترجمته 

سبير، وقد خطا أبوشادي بالشعر المرسل ألدباء غربيين أمثال فولتير، وهارفي، وشك
خطوة إلى األمام من خالل تجنب تقسيم البيت إلى شطرين، ومـن خـالل تضـمين    

ربي فيمـا  ع، وقد كانت هذه الخطوة تمهيدا للشعر الحر كما عرفه األدب ال42األبيات
  .بعد

تـأثرا   علـى وعلى يد علي أحمد باكثير ارتقى الشعر المرسل إلى مسـتوى أ 
نكليزي الذي درسه في جامعة القاهرة، خاصة شكسبير الذي حاول تقليـده  باألدب اإل
المرسل، وذلك لكي يثبت لألساتذة في الشعر اإلنكليزي أن اللغة العربيـة   هفي شعر

كثير في الشـعر  اوقد تركزت تجارب ب 43.لها القابلية أيضا لمثل هذا الجنس األدبي

                                                           
  .201، صالسابق  املرجع انظر 39
  .202،201ص نفسه ص  املرجعانظر  40
  .204نفسه،ص  املرجعانظر  41
وهو نوع من النظم جيمع بني عـدد مـن   " جممع البحور أو النظم احلر" كما حاول أبو شادي شكال من الشعر املرسل هو ما دعاه. 207نفسه،ص املرجع انظر 42

دة ـوتورد الناقدة منوذجا لذلك قصي. 574صاالجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث ،: انظر يف ذلك سلمى الضراء اجليوسي. األوزان يف القصيدة الواحدة 
فرة للسـمع  ضة بسبب افتقارها إىل التناغم يف مسار األبيات ، األمر الذي جيعلها منهذا الشكل جتربة جمَه تعترب ، ولكنها" الشفق الباكي" من ديوان" ترنيمة آتون "
  .394انظر املرجع نفسه،ص .

  .210، ص نفسهاملرجع  انظر 43
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كات التي درسها في شـعر شكسـبير   دم التكتيخقد استفالمرسل في الفن المسرحي ، 
استخدام عدد و ،وحدة المعنى  -البيت ال -تدفق المعنى، وجعل الفقرة: المرسل ومنها

غير محدد من التفعيالت، إضافة إلى استخدام إيقاع للحوار أقرب إلى إيقاع الكـالم  
  .45، كما استخدم نظاما غير مطرد من القافية44العادي

ر خطا بالشعر المرسل خطـوة باتجـاه الشـعر    يـومن هنا يتضح لنا أن باكث
  .ة اإليقاع وصخبهد لتجاوز حّد، كما أنه مّه*الحر

م الشـطرين  ولكن محاوالت الشعر المرسل جميعها التي اعتمد أصحابها نظـا 
خضراء الجيوسي هذا الفشل إلى أنه، فـي ذلـك   السلمى  عزوباءت بالفشل التام، وت

م تجارب الشعر المرسل قبل إحـداث تغييـر   الوقت، كان من السابق ألوانه أن تقو
القفـز   واالشعر المرسل قد حاولأصحاب أي أن 46.جذري في نظام الشطرين العنيد

وقريبņ من هـذا  .على المراحل الضرورية التي يتطلبها التطور في األشكال الشعرية
  :عياد فشل تجربة الشعر المرسل ، يقول محمد  شكري التفسير ما يعلل به

يجرؤ أحد على تجربة الشعر الموزون غير المقفى إال في العصـر   ولم...<< 
ولم تصب ...همايد أبو حديد وغيُررالحديث، حين حاوله عبد الرحمن شكري وحمد ف

المحاوالت نجاحا بل بدت نوعا من التدمير لموسـيقى الشـعر، ألنهـا اكتفـت     هذه 
اصر التي يتكون منها شـكل  راح القافية ولم تنتبه إلى عالقتها الوثيقة بسائر العنباطّ

  .شعري معين

وتجربة الشعر المرسل في أدبنا الحديث تؤدي بنا إلى مناقشة النتيجـة الثانيـة   
وهذه النتيجة هي ارتبـاط  .  في الوظيفة اإليقاعية للقافية" النس"المترتبة على قاعدة 

ـ .القافية باألشكال الشعرية بوجه عام ضـبط  "ي فإذا كانت قيمة القافية في اإليقاع ه
،أي مساعدتنا على تحديد األجزاء أو المقاطع التي تكّون وحـدة  "خطواتنا في القراءة

 -البناء في القصيدة، فطبيعي أال تكون لها هذه القيمـة إذا اختلفـت الوحـدات أو    
                                                           

  . 212، صالسابق  عانظر املرج44
  .226نفسه، ص املرجع انظر 45

ه الزمن، استخدام الشعر يف املسرح قد جتاوز أنوقد توقفت جتارب باكثري يف الشعر املرسل باعتبار هذا الشكل ليس له جدوى حقيقية يف كتابة املسرحية فقد وجد  *
  .214،213نفسه، ص ص املرجع انظر. ة الواقعية على احلوارقال سيما بعد أن غلبت الطري

  .577، 576انظر أيضا ص ص.214صواحلركات يف الشعر العريب احلديث ، تاالجتاها: يسلمى اخلضراء اجليوس انظر  46
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القافية في الشعر الحـر ، علـى حـين     ومن هنا تيّسَر اطّراُح. في الطول -األسطر
و باألحرى أن القافية في الشعر لم تعـد لهـا نفـس    أ.فشلت تجارب الشعر المرسل

  47>>.الوظيفة اإليقاعية التي نعرفها في الشعر المتساوي األسطر

أما حسين نصار فيرد ذلك اإلخفاق الذي منيت به تجارب الشعر المرسل فـي   
عراء الذين التزمـوا  ـإلى أن الش) شعر التفعيلة(مقابل النجاح الذي حققه الشعر الحر

ن العربية والغربية ممن ـر أكثر موهبة واقتدارا ، وأشد اتصاال بالثقافتيـلحالشعر ا
  48.أكثر تطوراكان  المجتمع الذي خاطبوهأن وا إلى الشعر المرسل، إضافة إلى ـدع

والمالحظ على تعليل حسين نصار افتقاره إلى اإلقناع ، ذلك أنه يـدفعنا إلـى   
دون آخر ، وهذا يجرنا إلى تسـاؤل  التساؤل عن دور الموهبة في نجاح شكل أدبي 

هل كان سيقدر للشعر المرسل النجاح لو أن دعاته كانوا هـم أصـحاب   : آخر هو 
هل األمر يتعلق بموهبة شعرية ضعيفة أم بشكل : الشعر الحر؟ بصيغة أخرى نتساءل

  ؟ شعري لم يجد الظروف مهيأة الستقباله

قاتهـا الفنيـة ، ذات   ورغم كل شيء كانت تجارب الشعر المرسل ، رغم إخفا
مغزى ، ألنها تمثل البحث الحقيقي الدؤوب لدى الشعراء العرب في بدايـة القـرن   

ما أنها مثلت بداية لسلسلة مـن التجـارب   كتغيير جذري في الشكل ،  عنالعشرين 
ومـن  49.المتواصلة الطامحة إلى تغيير النموذج التقليدي المالزم لشكل الشعر العربي

تجربة الشعر المرسل في العربية إال على أنها حلقة في تلـك   ىلثم ال يمكن النظر إ
  .السلسلة

  

  

  

  
                                                           

 .107،106،ص ص 1998كتاب، القاهرة موسيقى الشعر العريب، مشروع دراسة علمية، أصدقاء ال: شكري حممد عياد 47
  .181القافية يف العروض واألدب، ص: انظر حسني نصار  48
  .395صيف الشعر العريب احلديث ، احلركات االجتاهات و:اجليوسيسلمى اخلضراء انظر  49
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  :الشƴر الحر 2.2

قد اغتذت غذاء عظيما من الشـعر  << دة النثر ـرى بول شاوول أن قصيـي
  : 51، ومن ثم فإننا نلفي نقاطا عديدة مشتركة بينهما50>>الحر 

، إيقاع التجربة ، وهـو  على اإليقاع الداخلي  ،أساسا ،الشعر الحر ارتكاز -1
إن اإليقاع في الشعر الحر قـائم علـى   . اإليقاع نفسه الذي تنبني عليه قصيدة النثر 

التفعيلة في حين أن قصيدة النثر قد تستفيد من التفعيلة في تغذيـة إيقاعاتهـا لكنهـا    
  .تستغني عنها وتتحرر منها لتخلق إيقاعاتها 

إلى وحدة الموضوع ، أي أن القصيدة الشعر الحر من وحدة البيت  ُصتخلُّ  -2
  .تنمو نموا عضويا حيا ، وهذه الوحدة هي وحدة قصيدة النثر بالذات 

  .الوحدة في الشر الحر وفي قصيدة النثر هي الجملة الشعرية  - 1
الشعر الحر وقصيدة النثر كالهما اتجه إلى القوانين العضوية متمردا  - 2

  .على القوانين الجاهزة
ال تعني الفوضى وإنما هي نظـام ضـد النظـام    الحرية في الشكلين  - 3
  .السائد

إن هذه المقارنة بين الشعر الحر وقصيدة النثر تثير لدينا بعـض المالحظـات   
  :والتساؤالت واالستدراكات على صاحبها 

ر قائما على اإليقاع الداخلي وعلى التفعيلـة فـي   ـكيف يكون الشعر الح -1
بين االثنين؟ وإذا كان األمر كذلك فبمـاذا   ةـالوقت نفسه؟هل يعني هذا أن ثمة عالق

  ؟ نفسر ،إذن، إشارة شاوول إلى خلق قصيدة النثر إليقاعاتها الخاصة

ـ ـم مـفَهُي  -2 ـ ـن رأي شاوول أن وح ـ ـدة الموض ـ ـوع ه دة ـي الوح
  .العضوية ، والوحدتان ليستا شيئا واحدا

                                                           
مث هنـاك الـوزن   ...<< :ممهدا لقصيدة النثر  يف قولهويؤكد أنسي احلاج  اعتبار الشعر احلر .116مثاين مسائل أساسية يف القصيدة العربية ، ص: بول شاوول  50

يع العـرب الشـيوعيني   احلر، القائم على مبدأ التفعيلة ال البيت، الذي عمل منذ عشر سنني على زيادة تقريب الشعر من النثر ، ونالحظ هذه الظاهرة بقوة عند مج
  ).املقدمة(11،ص 1960بريوت  دار جملة شعر،لن،. >>...يف اجلو واألداء والواقعيني، الذين اقتربوا من النثر ال يف أسلوهبم ولغتهم فحسب بل

  .117انظر املرجع نفسه ، ص 51
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النثر وفي في النقطة الثالثة أعاله يشير شاوول إلى أن الوحدة في قصيدة  - 3
أن إلـى  ) النقطـة الثانيـة  (الشعر الحر هي الجملة الشعرية ، ولكنه أشار قبل ذلك 

الوحدة فيهما هي وحدة الموضوع ، فهل يعني ذلك أن الجملة الشعرية هـي التـي   
 ؟  تخلق وحدة الموضوع

وعلى كل حال فإن الشعر الحر قد خطا خطوة نحو تحطيم بنية الشعر العمودي 
حدة البيت وبنيته القائمة على التناظر، وهي البنية التي تطلبتْ حضـور  ممثَّلةŹ في و

القافية دائما ، ومع نجاح محاولة تجاوز الشكل الراسخ للشعر العمودي كان باإلمكان 
  . التفكيُر في خطوات أخرى في طريق التجاوز

 

  :النثر الشƴري 3.2

نمطا مـن  ه كونب في األدب الغربي  Prose poetiqueف النثر الشعري عرَُّي
وصف (الكتابة يرد ضمن أعمال نثرية، وهو يستعير من الشعر ال الموضوعات فقط

، بل يتعدى ذلك إلى بعض الطرائق واألساليب الخاصـة  )إلخ...الطبيعة، المشاعر 
بالشعر، دون أن يعني ذلك أن األعمال النثرية تلك تسعى إلى أن تكون شعرية فـي  

  .52ذاتها

النثر الشعري باعتباره مقـابال  يحدد بول شاوول  ي فنلفي في األدب العرب أما
للنثر الواقعي، الذي يتحدد بأطر العقالني والمحدود، ويتمثل بشكل جيد في كتابـات  

  53.ابن المقفع، وعبد الحميد الكاتب، والجاحظ

                                                           
52 Voir M.Aquien, Dictionnaire de Poetique, Laibrairie Francaise,1993.p.223. 
  .113مثاين مسائل يف القصيدة احلديثة، ص: شاوول بول  انظر 53
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أن التعبير في النثر الشعري يجاوز الفكر  أحدهما عن اآلخر وما يفصل النوعين
، أي إلـى  >>ات الكـائن الداخليـة  ـحرك<<احث ـما يسميه الب ىـق إلـوالمنط

الشعر، مستخدما الصورة واإليقاع والكلمة ال للتأويـل والشـرح ولكـن للتحريـك     
  54.واإلشارة، ويمثل له بالقرآن الكريم وكتابات اإلمام علي رضي اهللا عنه

  :ويمكن التمثيل للفرق بين نوعي النثر السالفين بالشكل اآلتي     

  )النثر الشعري( )لنثر الواقعيا(

  
 عقالني محدود           -

  وظيفته التأويل والشرح -

  متصل بالشعور-

  وظيفته اإلثارة وتحريك المشاعر -    

  

         

تهيمن فيه  أسلوبا من أساليب النثرف أنيس المقدسي النثر الشعري بكونه يعّرو
فة وبعد الخيـال وإيقـاع التركيـب    تبدى من خالل قوة العاطتالروح الشعرية التي 
  . 55والتوفر على المجاز

 ،العواصـف (جبران خليل جبـران  ، حسبه،وأشهر كتاب هذا النوع من النثر 
  .56)والبدائع والطرائف

                                                           
  .114 ، 113صالسابق، ص  عانظر املرج 54
واملالحظ يف هذا السياق عـدم  .420، 419، ص ص1977بريوت ،6ط  االجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث، دار العلم للماليني،: انظر أنيس املقدسي 55

جهجة عندما يتحدث عن النثر الشعري الغوص وراء املصطلحات لتحديد مفاهيمها بشكل دقيق وإزالة االلتباسات اليت قد تشوهبا ، من ذلك أن باحثا مثل خليل أبو
وخصوصا النثر الشعري والشعر يكتفي باقتباس تعريف املقدسي املذكور أعاله دومنا مناقشة ، وعلى الرغم من انتباه الباحث إىل ضرورة التمييز بني األشكال املتقاربة 

بالالئمة على النقاد  ينحيوالغريب يف األمر أن الباحث .عناء حماولة ذلك على اإلطالق  املنثور وقصيدة النثر وتأكيده وجوب إجناز هذا التفريق ، فإنه ال يكلف نفسه
اقتصرت على مالحظات سريعة ومبتسرة ، مل تتعد النظـرة  ]النثر الشعري[إن املعاجلات النقدية هلذه الظاهرة << يقول إلمهاهلم البحث يف مقومات النثر الشعري ،

،ص ص 1995، بـريوت  1ط ،بني اإلبداع والتنظري والنقد، دار الفكر اللبنـاين  احلداثة الشعرية العربية: انظر كتابه. >>ذا الفنالعجلى ، الوصفية إىل مقومات ه
127، 128.  
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هذا اإللحاح على نثرية النثر الشعري هو الذي نلمسه لدى محمد عالء الـدين  
إلى أن النثر الشعري عند  عبد المولى، عند حديثه عن جبران خليل جبران، إذ يشير

  .57جبران ليس شعرا على الرغم من كل الشاعرية التي تتمثل في كتاباته

ثها عن االستقالل شكال شعريا قائمـا  ـم بحـظلت قصيدة النثر ، في خضلقد 
بذاته، في جدل ممتد مع األشكال التي قد تلتبس بها ، وعلى رأس تلك األشكال يأتي 

شأن موقع بمن اآلراء المختلفة والمتضاربة  نا سيٌلسبيلَوهنا يعترض .النثر الشعري
أو ابتعادها عـن  ) أو تماهيها(قصيدة النثر من األشكال القريبة منها ، ومدى اقترابها

مـن   و.تلك األشكال ، وهنا تظهر أزمة التحديد المصطلحي والمفهومي بكل أبعادها
  .تلك األشكال القريبة ما يعرف بالنثر الشعري 

ظ أن أول تمييز بين النثر الشعري وقصيدة النثر في الحقـل الثقـافي   َحوالمال 
هـو مـا   ) بين جبران والريحاني ومي زيادة وبين أنسي الحاج والماغوط( العربي 
والتي خصصت  1960األسبوعية لخميس مجلة شعر في ربيع  االجتماعاتُ ُهتْالحظَ

الشعري أو النثر الفنـي أو  لبحث قصيدة النثر من أن قصيدة النثر تختلف عن النثر 
الشعر المنثور ، وقد احتدم هذا الجدل على إثر قراءة أطروحة سوزان برنار حـول  

  .58قصيدة النثر

اعتمادا على أطروحة برنار تلك ، يفرق أدونيس بين النثر الشـعري وقصـيدة   
  : 59النثر في نقاط محددة يجملها الباحث محمد جمال باروت في ما يأتي

  

  

  

  
                                                           

  .70، ص وهم احلداثة: انظر حممد عالء الدين عبد املوىل 57
ص  ،1985أكتـوبر /،سـبتمرب 24السـنة ،283/284،عاملعرفـة   من جربان إىل حركة جملة شـعر،  قصيدة النثراحلداثة األوىل ،: انظر حممد مجال باروت  58

  .290-288، ص،  مرحلة جملة شعر ، القسم األول)حممد كامل اخلطيب حترير وتقدمي(  ،"نظرية الشعر" يف قصيدة النثر ، ضمن: وانظر أيضا أدونيس.158
  .وما بعدها 159ص   ، احلداثة األوىل: انظر حممد مجال باروت 59
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  قصيدة النثر ƴريالنثر الش
ليس له شكل فهو استرسال واستسالم-

  .للشعور دون منهج شكلي أو بنائي

هو إذن سير في خط مستقيم ليس لـه  -
  .نهاية

لذلك فهو روائي أو وصـفي ، يتجـه   -
غالبا إلى التأمل األخالقي ، أو المناجاة 

  .الغنائية أو السرد االنفعالي

وبسبب من ذلك يمتلئ باالستطرادات -
تناغم ـدة الـتفاصيل وتنفسخ فيه وحوال

  و االنسجام 

شكل قبل كـل شـيء ، ذات وحـدة    -
  .مغلقة

هي دائـرة أو شـبه دائـرة ال خـط     -
  .مستقيم

هي مجموعة عالئق تنظم في شـبكة  -
ذات تقنية محددة ،وبناء تركيبي موحـد  

  .منتظم األجزاء ومتوازن 

هي نوع متميز قائم بذاته ، وليسـت  -
يستخدم النثـر   خليطا ، هي شعر خاص

  .ويتسم بالعضوية

  

بين قصيدة النثر والنثـر   )*معه أنسي الحاجو (ويرى باروت أن تمييز أدونيس
يندرج في تمييز شعري جمالي أعم ، وهو التمييز بين رخاوة القصـيدة   **الشعري

. الرومانسية واستطراداتها الوصفية والشعورية ، وبين عضوية القصـيدة الحديثـة   
لقصيدة الرومانسية تهتم أساسا بالتعبير عن حالة الشعور، فإن القصـيدة  فإذا كانت ا

  61.الحديثة تهتم بالبناء الداخلي لتجربة البحث والرؤيا في عالقات لغوية شعرية

وقصيدة النثر هي الحدود بين  النثر الشعريأن الحدود بين إلى  باروت  يذهبو
نسي المرتبط بعصـرية النهضـة   الوعي الروما:وعيين وموقفين من الحياة والعالم 

لقد كان الشعر المنثور الشكل األكثر إغراء وتعبيـرا  .والوعي الجديد للنخبة الحديثة
باروت علـى ضـرورة    ُحلŰ،ومن ثم ُي62عن النزعة التجديدية في الوعي الرومانسي

                                                           
انظـر  . دة النثر الغنائيـة  يفرق احلاج أيضا بني النثر الشعري والشعر املنثور من جهة وبني قصيدة النثر من جهة أخرى ، معتربا إيامها عنصرا أوليا فيما يسمى قصي *
 .9، ص )املقدمة(لن
 .على سبيل املثال 158،134انظر احلداثة األوىل، ص ص يستعمل باروت مصطلحي النثر الشعري والشعر املنثور على أهنما مترادفان،  **

  .162، 161، ص صاحلداثة األوىل : حممد مجال باروتانظر  61
  . نظريا بالشعر املنثور  )أبولو(الرومانسي يف  الوعيالصفحة نفسها إىل قبول هذا يف  ويشري الباحث.157،صاملرجع نفسهانظر  62
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را عبِّالنظر إلى هذا الشكل الشعري على أنه ليس شكال فنيا فحسب ، وإنما باعتباره ُم
ن نظرة إلى العالم ذات جذور اجتماعية ضاربة في الحقل االجتمـاعي التـاريخي   ع

معنى ذلك أن النثر الشعري هو اإلفراز التعبيـري أو الفنـي    63.للوعي الرومانسي
  .للرومانسية العربية ، بينما كانت قصيدة النثر الناتج الفني لحركة الحداثة

: ة النثر، تقول سوزان برنـار ا لقصيدـل ممهدا أساسيـولكن النثر الشعري يظ
في حديقـة األدب الفرنسـي ، فقـد     –فجأة  -والواقع أن قصيدة النثر لم تنفتح<< 

 -بشـكل واع تقريبـا  –احتاجت في ذلك إلى تربة مالئمة ، أعني إلى أذهان تؤرقها 
إلى الفكرة الخصبة -أيضا–الرغبة في العثور على شكل جديد للشعر، كما احتاجت 

إنه النثر الشعري ، أول مظهر للتمـرد ضـد القواعـد    .لنثر قابل للشعرالقائلة بأن ا
أن األمـر فيمـا   وال نظـن  64.>>القائمة والطغيان الشكلي ، الذي مهد لقصيدة النثر

  .بعيد عن هذايخص األدب العربي 

  

  :*الشƴر المنثور 4.2

 هو المقابل العربي للمصطلح اإلنجليزي موريه،. ،كما يوضح سهذا المصطلح
Prose Poetry     وهو مستلهم من اإلنجيل ومـن ترجمـات الشـعر الكالسـيكي ،

   65.والحديث

أن ما سماه العرب شعرا منثورا كان محاكاة لمـا   ن ناحية أخرى،م،يرى لكنه و
كما يسـتفاد مـن تعريفـات      Free verseوفي اإلنكليزية  Vers libreيعرف بالفرنسية باسم

  . 66الريحاني وآخرين

                                                           
  .157ص ،املرجع السابق انظر  63
، 1998راوية صادق، مراجعة وتقدمي رفعت سالم، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة :، تر1،ج بودلري حىت الوقت الراهن نقصيدة النثر م: ن برنارسوزا 64
 .43ص

انظر . "ثور يف اللغة العربية الشعر املن"حيمل عنوان 1905لح الشعر املنثور، يف مقال له عام ـمل مصطـج باروت إىل أن جورجي زيدان هو أول من استع.يشري م *
  .141، صاحلداثة األوىل

  .425ص،  الشعر العريب احلديث: موريه.س انظر  65
  .444ص ،املرجع نفسه انظر  66
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ور في مفهوم جورجي زيدان ضمن مـا يسـميه بالشـعر    ويدخل الشعر المنث
العصري الذي هو شعر معبر عن روح عصره موافق له بأسلوبه ومعناه ، وخيـر  

  67.من يمثل الشعر المنثور هو جبران خليل جبران

ويذهب توفيق إلياس أنجليل إلى أن الشعر المنثور قد نتج عن إهمـال الـوزن   
ـ ـي هـب الغربي فوالقافية ، وهو ال يخفي تأثير األد كل الشـعري عنـد   ـذا الش

العرب ، ولكنه يحصر هذا التأثير في الكتابات النثرية لألدبـاء الفرنسـيين أمثـال    
المارتين وشاتوبريان وجان جاك روسو وفيكتور هيجو الذي رأى في الوزن عائقـا  

فـي   أنجليل و يختلف68.للشاعر في بسط أفكاره ومؤخرا له في الوصول إلى غايته
  .الذي يعود بالتأثير إلى جذور أنجلوـ أمريكية يعن الريحانهذا 

ة فنية أملتها ظروف جديـدة ،  ـحاج ر المنثورـالشع فترى فيالعيد  ىأما يمن
يحاوله الشاعر بحثا عن التحرر من بحور الخليل وأوزانـه   شكل جديدوهو عندها 

عن التعبير عنـه  وذلك استجابة للحياة الجديدة بهمومها وتحوالتها ، وهو ما عجزت 
  69.األشكال األدبية القديمة

موريه أن الشعر المنثور قد قام على أساس اإليقاع النثري اعتمادا على  ذهبوي
  :ما يسميه بموسيقى الفكر، وهي موسيقى تتحقق بفضل توفر عناصر منها

  .التوازي -
  .الترادف -
  .التقابل -
  .التنظيم التصاعدي لألفكار -
  .70موعات متنوعةتكرار السطور واألفكار في مج -

ما بأما حسين نصار فيحدد الخصائص التي تميز بها الشعر المنثور في بداياته 
  :يلي

                                                           
  .137احلداثة األوىل ،ص: انظر حممد مجال باروت 67
  .140،139ص  ،صنفسه املرجعانظر  68
  .141ص ،1988، بريوت 2دار الفارايب،طنطيقي يف لبنان،الداللة االجتماعية حلركة الشعر الروم: انظر ميىن العيد 69
  .230الشعر العريب احلديث، ص  :موريه .س انظر 70
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  .التدفق العاطفي الحر -
  .توفير لون من التنغيم باالعتماد على الجمل القصيرة متساوية الطول  -
  .التصوير واإليحاء -
  .التكرار -
    71.التقسيم -

  :72لمنثوروقد استعملت مصطلحات عدة في تسمية الشعر ا

الشعر الحـر والمطلـق أو    :)  وهتاف األودية في الريحانيات(الريحاني  -
  .الطليق

مجلة األديب ("الشعر الرمزي المنثور"ى شعره سّم :) 1808ولد(ألبير أديب -
  ). 1955، 5،ع35مجلد 

  .الشعر المطلق  :بشر فارس، ثريا ملحس  -
  .الشعر المطلق والمرسل:  إبراهيم العريض -
  .الشعر الطليق :رائف الخوري -
الشعر المنثـور، القصـيدة المنثـورة، النثـر     : ) الغربال(ميخائيل نعيمة -

  .الشعري
  .الشعر المنسرح :) الشعر العربي المعاصر تطوره وأعالمه(أنور الجندي -
  .النثر الفني:) )1967(التجديد في الشعر المهجري(أنس داود -

يجري وفـق قوالـب    <<فيعرف الشعر المنثور بأنه) من مصر(أما حسين عفيف
عفوية يصبها ويستنفذها أوال بأول، ال يتوخى موسيقى الوزن والقافية ولكنـه يسـتمد   

                                                           
، 1982الشعر املنثور عند شـوقي ، فصـول أكتـوبر   : وهو ينقل عن حسني نصار .113ص  ،من التأسيس إىل املرجعية  قصيدة النثر:انظر عبد العزيز موايف  71
  :تتمثل يف النصوص اآلتية ، و ن تلك البدايات أو ما يسميه بالنماذج األوليةويقدم موايف مناذج م. 157ص
  .1890لنقوال فياض وهو أقدم نص من الشعر املنثور غذ يعود إىل عام " التقوى "نص  -
  .1903جلربان صدر عام" الراحة"نص  -
واملالحظ على الباحث اكتفاؤه بعرض هذه النصوص دون .وما بعدها113فحة انظر املرجع نفسه الص  .1906خلليل مطران نشره أوائل " احلياة واملوت"نص  - 

  .أن حياول إظهار كيفية جتلي اخلصائص أعاله فيها
  .442،441الشعر العريب احلديث ،ص ص  :موريه .س انظر 72



 üوǓا üصƻال :ƹلح والتصنيƯالية المصǀشƋ 

 

ليس كشعر ،نغمة من ذات نفسه، ال يشرح ومع ذلك يوحي عبر إيجازه بمعان لم يقلها
  .73>>القصيدة وال كنثر المقال ولكنه أسلوب ثالث

  :ةإن هذا التعريف يمنح الشعر المنثور السمات اآلتي

  ).التخلص من األوزان المعروفة (ال يخضع لقوالب سابقة  -
 .ال يكرر إيقاعاته -

 .يعتمد إيقاعات مصدرها النفس والوجدان -

 .ليس له وظيفة شارحة -

 .اإليجاز والتكثيفيتّسم  -

  .النثري هو أسلوب ثالث بين الشعر الموزون والمقال -

ـ ـذا التحرر مـولكن ه ـ يـن األوزان في الشعر المنثور ال يعن ي نظـر  ـ، ف
  :يقول ، عفيف، الفوضى

ـ  األوزان  نيتحرر مور ـعر المنثـالش<<  ال ليجـنح إلـى    نالموضـوعة ولك
الفوضى ، وإنما ليسير وفق أوزان مختلفة يضعها الشاعر عفو الساعة ومـن نسـجه   

ا في تباين وحداتها ، تتساوق هوحده،أوزان تتالحق في خاطره ولكنها ال تطرد،غير أن
هارمونيا واحدة ، تلك التي تكون مسيطرة  النهايةلف من نفسها في في مجموعها وتؤ
  74.>>عليه أثناء الكتابة

بنـاء بـال زوايـا، فيـه جمـال      <<أما مارون عبود فيرى أن الشعر المنثور
  75>>مطلق

ـ  ـفي سي، يعرف المقدسي الشعر المنثور و ن النثـر  ـاق تفريقه بينـه وبي
، وهو ينزع إلى النظم الحر من قيود )لشعريالنثر ا(الشعري، بأنه غير النثر الخيالي

والمالحـظ أن  . 76األبحر العروضية المعروفة، ومـن أعالمـه أمـين الريحـاني    

                                                           
  .23إشكاليات قصيدة النثر ص : نقال عن عز الدين املناصرة  73
  .الصفحة نفسها،  املرجع نفسهنقال عن  74
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 üوǓا üصƻال :ƹلح والتصنيƯالية المصǀشƋ 

 

ولكن يتضح من خالل النماذج التي .ال يقدم فرقا نوعيا بين الشكلين) المقدسي(الباحث
يعتمد في عملية التفريـق علـى الجانـب     هيسوقها للشعر المنثور والنثر الشعري أن

  .أي الشبه بالشعر أو بالنثر،77الشكلي

وذلك لما فـي  . حمنسرأما ميخائيل نعيمة فإنه يدعو هذا الفن الشعري بالشعر ال
 78.هذا الفن من االنطالق والحركة في االتجاه إلى الهدف بسير وسهولة ودون قيـود 

  :وتتلخص خصائص هذا النوع من الشعر في

  .عدم التزامه بوزن أو قافية -
لسجية جريا ليس يخلو مـن اإليقـاع الموسـيقي والرنـة     على ا( جريه  -
   79)الشعرية

 إذنعيمة من جبران خليل جبران واحدا من كتاب الشعر المنثـور ،   يجعلو
 1908و1903أخذ ينشر بين  هذا للمجموعة الكاملة لجبران ، أن  تقديمهذكر ، في ي

وهـذه  " وابتسامة دمعة "مقاالت من الشعر المنثور تحت عنوان " المهاجر"في جريدة 
وتتميز هذه 80.ونشرت في كتاب بالعنوان نفسه 1914المقاالت هي التي جمعت عام 

  :المقاالت حسب ميخائيل نعيمة بالسمات اآلتية

  .المضمون الوجداني الفياض -
  .التعبير عن فكر يتسم بالتوهج -
  .الخيال المتموج األلوان -
  .يها العربي واإلنكليزيالتأثر بالتوراة في نّص -
 81.ي الصدقتحر -

                                                           
جتري على طريقة شعرية << من تعليقه على قطعة من الشعر املنثور حلبيب اسطفان بأهنا ميكن استخالص تفريقه أعاله. 422ـ   420ص السابق، املرجع انظر 77

اهللا ، أيها الليل ، بني ليل وصباح ، لكم لبنانكم، مناجـاة  : وحييل الباحث إىل نصوص من النثر الشعري جلربان هي .420املرجع نفسه،ص. >>متناسقة األجزاء
انظر املرجع نفسـه، الصـفحة   ).من كتاب العواصف(ويا بين أمي، حنن وأنتم، املخدرات واملباضع، حفار القبور) والطرائف من كتاب البدائع(أرواح، أيتها األرض 

  .نفسها
من مقالة عن والت وايتمان، ويوضح نعيمة أن ال عالقة للتسمية بالبحر الشـعري  ،62،ص1983،بريوت2مؤسسة نوفل،طيف الغربال اجلديد، : ميخائيل نعيمة 78
  .وفاملعر

  .63،62صص ،  املرجع نفسه 79
  ).التقدمي( 13، ص2002، بريوت 1جربان خليل جربان ، اجملموعة العربية الكاملة ، دار صادر، ط) : تقدمي ومراجعة وترتيب(انظر ميخائيل نعيمة  80
  .14،13ص ص  ،املرجع نفسه انظر  81
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 1947الصادر عـام  ) بلوتوالند وقصائد أخرى( أما لويس عوض في مقدمة
أما الشعر المنثور فهو حر الموسيقى وخال من القافية <<:فيعرف الشعر المنثور قائال

  .82>>معا

مجلـة لغـة   (معتمدا على مقال لرشيد الشعر باق ، المناصرة عز الدين ويرى 
أن  ، )أنستاس الكرملي(ر وعلى تعليق المحررعن الشعر المنثو)  1928عامالعرب 

الشعر المنثور بال وزن، لكنه قد يلتزم ببعض القوافي المنثورة في نهايات السطور، 
  . 83للريحاني) إلى جبران( وقد ال يلتزم بها إطالقا كما في نص

لتوفيق صايƸ  "ثالثون قصيدة"يسم مجموعة ) أبو جهجةخليل (كما نلفي الباحث 
   84.بأنها شعر منثور) 1954صادرة عام(

 يتعـرض حين وذلك ونلحظ خلط الباحث بين النثر الشعري والشعر المنثور، 
باعتبارها نثـرا  ) حزن في ضوء القمر( عن مجموعة الماغوط" لدة سعيداخ"حديث ل

وفي نهاية بحثه . 85.يدرج هذا الحديث ضمن حديثه هو عن الشعر المنثورفشعريا، 
المنثور، و قصيدة النثر تتقلص تلك المصطلحات لتصبح  عن النثر الشعري، والشعر

هـل ذاب  : وهنـا نتسـاءل  . 86النثر الشعري، وقصيدة النثر: مصطلحين اثنين هما
مصطلح الشعر المنثور في النثر الشعري، وهل هما شيء واحد، فلمـاذا لـم تـتم    

  اإلشارة إلى ذلك إذن؟ 

 )المرسل(ن الشعر المطلقفيعقد مقارنة بي)أحد شعراء أبولو( خليل شيبوب أما
ق أو الحـر غيـر الشـعر    ـر المطلـأن الشع فيرى،)1932عام (والشعر المنثور

المنثور، ألن نثر الشعر هو افتكاكه من قيود الوزن والقافية، فإن حفظت القافية صار 
أما الشعر المطلق، فهو يحتفظ بالوزن فقط، وقد اختلفوا في . هذا الشعر نثرا مسجعا

                                                           
مقاالت، شهادات، ( ، مرحلة جملة شعر، القسم الثاين،) رير وتقدمي حممد كامل اخلطيبحت" (نظرية الشعر" مقدمة بلوتوالند وقصائد أخرى،ضمن: لويس عوض  82

  .703،702،ص ص1996، منشورات وزارة الثقافة، دمشق )مقدمات
املناصرة عدم الدقـة  على  ظواملالَح.8،7يف املرجع نفسه،ص ص) إىل جربان( ، وانظر مقتطفا من نص 11إشكاليات قصيدة النثر، ص: املناصرة انظر عز الدين  83

، عالوة على أن هناك أسـطرا  يف النقل، فهو يوحي إلينا بأن النص منقول من بدايته، على الرغم من أن ما يثبته يف كتابه إمنا هو جزء من املقطع الثالث من القصيدة 
 اهذا عالوة على أن املناصرة ال حييلن.127،126تاف األودية ، انظر لغرض املوازنة ه. ساقطة  ، مع عدم مراعاة الشكل الكتايب كأن يقسم سطر شعري إىل سطرين

  .1910مع العلم أنه حييل إىل طبعة ".هتاف األودية"إىل الصفحة أو الصفحات اليت نقل عنها من 
  .131،130احلداثة الشعرية العربية،ص ص: أبو جهجة انظر خليل 84
  .131ص  انظر املرجع نفسه 85
  .137، صانظر املرجع نفسه 86



 üوǓا üصƻال :ƹلح والتصنيƯالية المصǀشƋ 

 

وإذا كـان هـذا   . 87إبقائها أو إغفالها وقد آثرنا إبقاءها في هذه القصيدة: أمر القافية
فإن ما يعنينا منه  ،الشعر المنثور  دفي تحديالتمييز ال يستند إلى تعريف اصطالحي 

     .هو اعتبار الوزن والقافية قيدين يجب التخلص منهما 

النظري الـذي  في النقد أيضاشارك  الذي*الريحاني  ومن رواد الشعر المنثور
دار حول هذا الشعر، إذ رأى فيه نوعا جديدا متصل األسباب بƉخر ما تمخض عنـه  

وهو يعود بـه إلـى الشـاعرين اإلنكليـزي ولـيم       88االرتقاء الشعري عند الغرب
،فقد قام شكسبير )1892-1819(، واألمريكي وولت وايتمان)1616-1564(شكسبير

ما حرره وايتمـان مـن قيـود العـروض     بتحرير الشعر اإلنكليزي من القوافي، بين
قد رأى الريحاني ضرورة منح الموهبة و، 89كاألوزان االصطالحية واألبحر العرفية

الشعرية الحرية المطلوبة، وذلك بالتخلي عن الوزن التقليدي، واستخدام وسيلة وسط 
  .90بين النثر والشعر

  :يقول الريحاني

 Freeوباإلنكليزيـة   Vers libresية يدعى هذا النوع من الشعر الجديد باإلفرنس<< 

verse -   ، أي الشعر الحر ، وهو آخر ما اتصل إليه االرتقاء الشعري عند اإلفـرنج
 من قيود الشعر االنكليزي لقـاألخص عند اإلنكليز واألمريكيين ، فشكسبير أطـوب

، كاألوزان االصـطالحية   أطلقه من قيود العروض Walt Witmanالقافية، وولت وتمن 
على أن لهذا الشعر الطليق وزنا جديدا مخصوصـا وقـد تجـيء    .واألبحر العرفية 

  91.>>القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة

يظهر من خالل كالم الريحاني مصطلحان همـا الشـعر المنثـور والشـعر      
، وهما اسمان لنوع واحد من الشعر، ويتميـز تعريـف الريحـاني للشـعر     *الطليق

                                                           
  . 143حممد مجال باروت، احلداثة األوىل،ص انظر 87

  .قدم له مبقدمة نظرية تضمنت آراءه ونظرته إىل هذا الفن وقديف ديوان هتاف األودية،  ما كتبه مجع *
  .67احلداثة الشعرية العربية، ص: انظر خليل أبو جهجة 88
  .نفسه، الصفحة نفسها املرجع انظر 89
اليت  1925بريوت  "عرش احلب واجلمال" وهو ينقل عن مقدمة الرحياين لديوان منري احلسامي من الشعر املنثور .429ديث، صالشعر العريب احل: موريه.سانظر  90

  .45، ص " أدب وفن"أعيد طبعها يف 
  .9،ص1955، بريوت 1ط شعر منثور، دار رحياين للطباعة والنشر،، هتاف األودية: أمني الرحياين - 91

ـ  ـجته فـوح Free verseعلى الشعر احلر Prose-Poem" عر املنثورالش"يؤثر موريه تسمية  * وه مـن  ـي ذلك أن رواد الشعر املنثور يف العربيـة استلهم
  .444الشعر العريب احلديث، ص: موريه .س انظر. الذي أشار إليه هو نفسه على أنه نثر"وايتمان "
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بالبساطة التي ال تتجاوز المفهومات العامة لهذا  -أبو جهجةكما يرى خليل -المنثور
الفن، كما أنه يقع في التناقض حين يخضع هذا النوع من الشعر الذي يصفه بالطليق 

حين أن الدافع وراء والدة هذا  لوزن أو عدة أوزان، فكأنه بذلك يقيده بقيود شكلية في
  .92الشعر وتسميته هو التحرر من تلك القيود

ال نرى في تعريف الريحاني أي تناقض ، ألنه أورد التعريـف   أننا قيقةو الح
، وهذا ما تؤكده يمنى العيد حين تعلـق   Vers libresالمعتمد لدى الغربيين للشعر الحر  
ال يتطابق مع التجربة التي يقدمها الريحاني فـي   على كالم الريحاني أعاله ، بكونه 

تجربة الشعر اإلنكليزي أو األمريكـي الـذي    هذه مختلفة عنـقصائده المنثورة ، ف
عرفه ، فهذا شعر موزون في حين أنه غير موزون في تجربة الريحاني ، كما أنـه  

ذ سمات تمنحه شكال متميزا فهو حينـا يخضـع لإليقـاع    ـفي هذه التجربة ال يأخ
ة إضافوالوزن التقليدي ، وأحيانا أخرى يلتزم بالقافية في بعض المقاطع من القصيدة،

التزام الريحاني أحيانا بقفلة يرددها بعد كل مقطع ، وهذه القفلة بمثابة الالزمـة   إلى
ويالحظ المناصرة شيئا قريبا مما الحظته يمنى العيد ، فهـو  93.في الموشح األندلسي

فهو يستعمل القافية : يستخدم عدة أنماط كتابية " هتاف األودية"يرى أن الريحاني في 
ا في توزيعها على السطور الشعرية ، أو قد ال يستخدمها في بعض النصوص متحرر

   94.إطالقا ، وهو أحيانا يلغي الوزن والقافية تماما

ن ينتهيان إلى نتيجتين مختلفتين بعد المالحظـات المتشـابهة ، إذ   ولكن الناقدْي
محاولة تراوح بـين  << ص يمنى العيد إلى أن الشعر المنثور عند الريحاني هو خلُتَ

قصيدة الكالسيكية العربية التي يريد التحرر منها ، وبين بنية شعرية جديدة ال قيود ال
هكذا تتسم القصيدة ـ المحاولة عند الريحاني بطـابع تركيبـي    …يتمكن من تحقيقها 

مفكك وتحمل موروثا من القصيدة العربية الكالسيكية لم تتمكن من اسـتخدامه فـي    
، وبذلك يبقى هـذا المـوروث ملصـوقا أو     عملية إنتاج قصيدة شعرية جديدة البنية

وهو في شكله هذا يظهر كقيـد تعجـز القصـيدة النثريـة ـ       ،مضافا من الخارج 

                                                           
  .129احلداثة الشعرية العربية، ص: انظر خليل أبو جهجة 92
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المحاولة عن التحرر منه ، وليس عجزها هذا عن التحرر إال عجزها عن أن تكـون  
  95>>تجربة فنية متميزة بما هو خاص بها 

ة التي لم تكن مالئمـة لنضـج   وتعزو الناقدة هذا العجز إلى العوامل االجتماعي
تجربة الريحاني وآخرين فالمجتمع اللبناني آنذاك  كان يمر بمرحلة تحول ال تـزال  
في بداياتها الغامضة والفنون األدبية كانت أيضا ال تزال في بداية تكونهـا الجديـد   
تتلمس أدواتها وسبلها ، فالوالدة الناضجة كانـت تنتظـر ظروفهـا الموضـوعية     

واألدبية أي المرحلة الراهنة حيث كان للقصيدة النثرية تألقها مع أنسـي   االجتماعية
  96.الحاج وأدونيس وخاصة الماغوط

الشـعر   مصـطلح ص من مالحظاته أعاله إلى تأكيـد أن  ـĈلخْأما المناصرة فَي
المنثور الذي أطلقه الريحاني على مجموعته إنما يعني لديه ما يشبه قصيدة النثر أي 

القافية ونظام الشطرين لكنه يستخدم أوزانا مختلفة فـي القصـيدة    التحرر من نظام
   97.الواحدة 

نالحظ أن الريحاني لم يتحرر من القافيـة  " هتاف األودية"وبالعودة إلى ديوان 
بشكل الفت ، بل إن القافية تكاد أن تكون حاضرة في قصائد الديوان جميعها، إضافة 

، هذا عالوة على وجود بعـض األبيـات   د إلى اعتماد الالزمة في كثير من القصائ
  :العمودية ، ولعل الشكل اآلتي أن يوضح هذه المسائل بطريقة أفضل
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فـي معظـم    دول أعاله، يبين بشكل جلي، أن التقفية ال تكاد تغيـب ـإن الج 
القصائد ، وهنا نوضح أننا اعتمدنا معيارا تصاعديا بالنسبة لحضور القافيـة، وهـو   

ة جدا وعتبة عليا هـي التقفيـة شـبه    معيار متدرج بين عتبة دنيا هي التقفية الضئيل
الضئيلة والجزئية والتقفيـة بنسـبة   : الكاملة، وبين هاتين العتبتين تتصاعد التقفيات 

                                                           
 .مترمجة عن وايتمان *
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أما عن الموزون من األسطر فلم نعتد إال باألسطر المتماثلـة الـوزن ، ألن    .كبيرة
ـ    اانتشار أسطر من أوزان مختلفة أمر ال نعدمه حتى في نصوص قصيدة النثـر كم

  . نرى الحقاس

ويرى موريه أن الريحاني قد استعمل أسلوب النثر اإلسالمي المقفـى كـأداة   
أما عن بناء النص عنده ، فيذهب .98وسط بين الشعر والنثر للتعبير عن أفكار فلسفية

خطـة   بناء نصوصه وفــق  ييسير فـ )ومثله جبران (اني ـموريه إلى أن الريح
  :يتمان، وتتمثل في العناصر اآلتيةعامة ، هي نفسها التي يسير عليها وا

  .تناول موضوع ما واإلبانة عنه في السطر األول أو األسطر األولى - 1
  .ثم تفصيله بأفكار متوازية ومتنوعة وبصور ورموز مجسدة - 2
  .ثم تناول جانب واحد من الموضوع وتنميته بالطريقة نفسها - 3
  .ثم تكرير األفكار مع تنويعها للوصول أخيرا إلى النتيجة - 4

  99.وهذا التناول يعطي انطباعا سيمفونيا وانطباعا حماسيا عاطفيا  

لشعر المنثور عند الريحاني خصائص ترى أنهـا  في ارصد تأما الجيوسي ، ف
  :ذات تأثير في األجيال الالحقة في المشرق العربي، وتلك الخصائص هي

  وحدة الموضوع-

  .تقسيم القطعة إلى مقاطع تقصر أو تطول-

  .القصيرةاستخدام الجمل -

  .استخدام العبارات المتكررة-

  .استخدام صيƸ النداء المتكررة-

  100.استخدام الصور واالستعارات المستقاة من الطبيعة-
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ـ  لو يتعرض موافي  ـ ـالختالفات  الفارقـة بي  عر المنثـور و قصـيدة  ـن الش
بيـد أن أهـم   .،فيقرر أن األول هو الجذر التاريخي للثانية في األدب العربـي النثر
ف بين االثنين يتمثل في غياب المفاهيم التي تتأسـس عليهـا القصـيدة عنـد     اختال

و لكن هناك نقطـة جامعـة    ،أصحاب الشعر المنثور وحضورها لدى قصيدة النثر
و هي التأكيد على الدور الثانوي للعروض فـي  ) الشعر المنثور وقصيدة النثر(بينها

فهو حليـة تزيينيـة ال   للشعر،تمييز الشعر،فكالهما ال يعتبر العروض صفة مالزمة 
تألقا وبهاء فـي   يضر خلعها بجمالية القصيدة ، بل ، على العكس،قد تزداد القصيدة 

  101.غياب تلك الحلية

تالحظ الجيوسي، أوال، ياق المقارنة بين النثر الشعري والشعر المنثور سوفي 
ر العربـي  اإلرباك الشديد الذي تحدثه المصطلحات المتعلقة بتجديد الشكل في الشـع 

النثر " اب لم يصلوا إلى اتفاق حول معانيها الدقيقة ، فمصطلحات الحديث ، ألن الكتّ
تستعمل في الغالب استعماال عشوائيا لدى " قصيدة النثر"و" الشعر المنثور" و" الشعري

اللتبـاس الحاصـل   تحاول الناقدة إزالة اوفيما يخص المصطلحين األّولين 102.النقاد 
  :و اآلتيعلى النح همابين

الكتابة النثريـة التـي تسـتخدم    << تعرفه الناقدة بأنه  :النثر الشعري - 1
وهـذه العاطفـة   103>>األسلوب الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية

وتر العـاطفي الـذي يميـز    ـƸ التـها ال تبلـيمكن أن توصف بأنها شعرية ، ولكن
أن أسلوب النثر الشعري يشـبه   ، وفيما يتعلق باألسلوب تشير الناقدة إلى104الشعر 

أسلوب المقالة المعتادة من حيث نظام الفقرات وإمكان ورود الجمل الطويلة ، وقـد  
. أو يتغلغل في أسلوب قصـة قصـيرة أو مقالـة   105يمكن استخدامه في رواية كاملة

والنثر الشعري في العربية،إضافة إلى الخصائص السابقة ،أسلوب في النثـر عليـه   
، ويتميز بأنه ال ينتمي إلى وحدة مغلقة ، بل قد ينتشر علـى مـدى   مسحة من خيال 
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وهذا النوع من النثر هو الذي استخدمه جبران في الرواية والقصص . 106عمل كبير
، وفي هذا الصدد تعلن الجيوسي أن قصـص  107القصيرة وكثير من كتاباته األخرى 

ذا التحديد يقتـبس  وه108.جبران تعد خير مثال يتجلى فيه النثر الشعري  بشكل بارز
  .الكثير من التحديدات الغربية للنثر الشعري ن وهي تحديدات توقفنا عندها سابقا

ومن خصائصه ،حسب الجيوسي أنه أكثر انتقائية في : الشعر المنثور - 2
موضوعه الذي يبقى أكثر شاعرية ، ومن خصائصه أيضا عـدم االسترسـال فـي    

ه نحو الشكل الشعري بأسطره القصيرة  الشرح ، كما أنه مختلف في بنائه ، فهو يتج
، ولغته  110)وهي أسطر يتوقف القارƏ في نهايتها في أغلب األحيان(109المقفاة أحيانا

فالشعر المنثور في العربية، كالشـعر  111.األكثر توترا ، وتقسيمه القصيدة إلى مقاطع
التزويق  الحر في اإلنكليزية ،يخلو من الوزن ولكنه قد يستعمل القافية أحيانا لعنصر

  112.رغم أنه غير مقفى عادة 

وبمقارنة الشعر المنثور بالشعر الموزون الجيد تالحظ الناقدة أن األول نادرا ما 
   113.بلƸ االقتصاد والتركيز والتوتر الذي بلغه الثاني

أما عن اإليقاع في الشعر المنثور فترى الجيوسي أن العناصر المنتجة له تتمثل 
  :في ما يلي

  .ات والعباراتتكرار المفرد -
  .المتوازيات المركبة أو المتضادة أو المترادفة -
  .أسماء المناداة -
 .عبارات الالزمة المتكررة -

  114.تواتر الصوامت والصوائت -
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رسائل مـن  : في مقدمة ديوانه(تعارض الجيوسي رأي محمد مصطفى بدويو
ن السـيطرة  م ن الشاعَركŰَمإلى نظام ُي رالذي يذهب إلى أن الشعر المنثور يفتق) لندن

على تجربته العاطفية، وترى الجيوسي أن الشعر المنثور ال يفتقر إلى الشكل في يـد  
الشاعر في النثر أن يسيطر على تجربته العاطفيـة  <<فنان حقيقي، وعندما يستطيع 

  . 115>>ويعبر عنها بمهارة واقتضاب فليس من سبب وجيه لرفض عمله

في العالقة الرابطة بين الشـعر  ددت آراء النقاد العرب ـتعمن ناحية أخرى 
المنثور وقصيدة النثر ، ومن ثم كان تحديدهم للعالئق والفوارق بين االثنين متباينـا  

  .بتباين رؤاهم واتجاهاتهم

وفي هذا الصدد يرى عبد العزيز موافي أن ظاهرة الشعر المنثور تعد جـذرا  
ذي ذهب إلـى أن  موريه ال.، وهو في هذا ينسجم مع رأي س116طبيعيا لقصيدة النثر

، بيـد أن  117 خاصة لة في شعراء مجلة شعرالشعر المنثور قد مهد لقصيدة النثر ممثَّ
أن هناك اختالفات عديدة بين الفنين أهمها غياب المفاهيم التـي تتأسـس    ّرِقموافي ُي

أما . عليها القصيدة عند أصحاب الشعر المنثور وحضورها لدى شعراء قصيدة النثر
هو التأكيد على أن العروض ليس صفة الزمة للشعر ، فهـو حليـة   ما يجمع الفنين ف

تزيينية ال يضر خلعها بجمالية القصيدة ، بل إنها ،على العكس،   قد تـزداد تألقـا   
  118.وبهاء

وفي االتجاه نفسه يسير عز الدين المناصرة ، الذي يسجل مالحظـات عـدة   
  : حظاتعلى مجموعة هتاف األودية للريحاني، ومن جملة تلك المال

أن مقدمة المجموعة كانت تعني بالشعر المنثور، نظريا، قصيدة النثر، على  -
الرغم من تسميته بالشعر المنثور،وما يؤكد ذلـك هـو تقـديم الريحـاني قصـيدة      
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ومعنى هذا أنه يقصد مواصفات قصيدة النثـر ،  .*"وايتمان"عند ) الشعر المنثور(النثر
  .ناحية النظريةوال يقصد غيرها من أنواع أخرى من ال

، إذ ) هتاف األوديـة (أن اإلشكالية تكمن في الفارق بين نصوص المجموعة -
نصادف قصيدة النثر حيث الغياب المطلق للوزن والقافية، كما نصادف أوزانا أخرى 

  *.تخضع لبعض األوزان السطرية وبعض القوافي المتناثرة

،ونظريـا فـي   " إلى جبـران  " أن الريحاني طبق القصدية عمليا في نص -
الشـعر  " المقدمة النظرية لمجموعته، فهو يقصد قصيدة النثر بالذات لكنـه سـماها   

  .المنثور ، ألن مواصفاته هي التحرر من الوزن والقافية 

أن وضوح القصدية، من خالل المواصفات ال التسمية ،يجعـل المناصـرة    -
ين يعبر عن قصيدة يذهب إلى القول أن ما كتب في النصف األول من القرن العشر

النثر في مرحلتها األولى ، كما لدى أمين الريحاني ، إضافة إلـى شـعرنة النثـر    
  119.المكثف لدى جبران

كمـا  . ويالحظ المناصرة أن الجديد عند الريحاني هو والدة السطر الشعري  
أن هذا الشعر المنثور قد قدم ما يشبه قصيدة النثر من خالل تخليـه عـن الـوزن    

  120.والقافية

يفضل جبرا إبراهيم جبرا تسميته بالشعر الحر  المنثور رـبالشع ىإن ما يسمَّ
وذلك في معرض اعتراضه على  نازك المالئكة في تسمية شعر التفعيلة بالشـعر  ( 

 Vers libreباإلنكليزيـة    Free verseترجمة حرفية لمصطلح غربي هو << ، وهو )الحر

فكتاب …شعر خال من الوزن والقافية كليهما أطلقوه في الغرب على  وقد. بالفرنسية 
لعرب اليوم هم أمثال محمد الماغوط وتوفيق صايƸ وكاتب اشعراء الالشعر الحر بين 

إن الشعر الحر بالعربية يعتمد الصور الشعرية والموسيقى الداخليـة  . هذه الكلمات 
، ويحفـل فـي   وردت عفوا  اإال إذالتي تتخطى انتظام التفاعيل ، وال يحفل بالقافية 

                                                           
 .ريبولكن وايتمان ال ُيقدَّم يف األدب الغريب على أنه كاتب قصيدة نثر، بل كواحد من كتاب الشعر احلر مبفهومه الغ *
 .يظهر الوصف أعاله مفتقرا للدقة" هتاف األودية"من خالل وصفنا لديوان  *

  .09إشكاليات قصيدة النثر،ص: انظر عز الدين املناصرة  119
  .12، ص انظر املرجع نفسه  120



 üوǓا üصƻال :ƹلح والتصنيƯالية المصǀشƋ 

 

األغلب باإلكثار من األلفـاظ التـي تتصـف بكثـرة أحـرف المـد ـ أحـرف         
نجده يشير إلى بعض " تموز في المدينة "وحين نعود إلى مجموعة جبرا .121>>العلة

ففي قصائدي هذه ، أعنى بالتفعيلـة وال   <<: من ذلك قي تقديمه للمجموعة ، يقول
ـ .زونوـات موزون وبعضها غير مـبعض األبي، أعنى  د تتالحـق أبيـات   ـوق

ـ . ن لكل منها ، في القصيدة الواحدة ، وزنا مغايرا لآلخرـموزونة، ولك وافي ـوالق
الفكـرة أو  " أموسـق " وما ذلك إال ألنني، إذ .ئيـأرت حسبما أغفلها خدمها أوـأست
    122>>.يب ـرت" ) بحر" أو (ن ـض أي لحـورة، أرفـالص

صيدة التي تقوم على نثر متواصل فـي  أما قصيدة النثر في نظر جبرا فهي الق 
، إن المضمون فـي رأي  123فقرات كفقرات أي نثر آخر ، على فارق في المضمون

رات نثريـة قصـيدة أو غيـر    ـو الذي يجعل فقـجبرا ليس شيئا زائدا ، وإنما ه
قصيدة، وعليه ، فإن ما يميز الشعر عن النثر هو المضمون ، ألن إغفال المضمون 

  124.طنين ورنينيحيل األدب مجرد 

ويشير جبرا إلى أن مصطلح قصيدة النثر عبارة عن ترجمة للمصطلح الفرنسي 
ديد بعض كتابات رامبو النثريـة الطافحـة   ـد لتحـالذي وج Poème en proseاألصل 

كما أن لهذا اللون من النثر أصوال " . إشراقات" و" موسم في الجحيم"بالشعر ، مثل 
  125.دب العربي ، والسيما الديني والصوفي منهافي اآلداب كلها بما فيها األ
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إن ما يالحظ على جبرا في رأيه السابق هو أنه، تارة، يتخذ الشكل فارقا بـين  
قصيدة النثر وما يسميه الشعر الحر ، ثم نلفيه ،تارة أخرى، يجعل المضمون فارقـا  

مميزا  بين الشعر والنثر، دون أن يحدد نوعية هذا المضمون وسماته التي تجعل منه
  .للشعر عن النثر

هذا اإللحاح على الشكل كمعيار مائز بين األشكال الشعرية هو ما نلمسه عند 
ذ ترى المجلة أن هنـاك ثالثـة   إمجلة شعر عموما في ردها على نازك المالئكة ، 
  :أنواع عامة من الشعر عرفناها في األدب العربي 

  .شعر الوزن ، ويدخل فيه تنويع التفعيالت  - 1
ر ، وهو الخالي من الوزن والقافية ، والمحافظ على نسق البيت ـالح الشعر  - 2

  ).محمد الماغوط، جبرا إبراهيم جبرا، إبراهيم شكر اهللا، توفيق صايƸ  وغيرهم( 
    126.قصيدة النثر - 3

إن هذا التمييز كما هو واضح ، يعتمد على معيارية البناء الخارجي، الذي ال     
ألن الفوارق هنا تصـبح  127.الحا لهذا التمييزص) مع محمد جمال باروت( نراه 

شكلية محضة ، فما يخرج الماغوط وأضرابه من دائرة قصيدة النثر إنمـا هـو   
طريقة كتابتهم ألشعارهم ، فهي من حيث الشكل الكتابي شبيهة بالشـعر الحـر   
وبعيدة عن نظام الفقرات النثرية المتتابعة، والنموذج اآلتي من محمد المـاغوط  

  :يوضح ذلك

  Ǔن الǀلماƖ اƢǓيرة ستقاü في ليلة ما

  Ǔن يدي

 ǃة بين دربين من النجوƉƻƯينة مƻس  

  سǉƉجر المƯر والريح
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  سƉترƿ الجوƱ يتراǃǀ بين أسناني 

  ǀ128ما يتراǃǀ الثلƛ بين أجنحة الƴصافير

وهو ( لو غُيِّرتْ طريقة كتابنها لتصبح شبيهة بفقرات نثريةفهذه األسطر ،إذن،
لتحوَّلتْ إلى قصـيدة  ) لمالئكة بنص للماغوط كما سنرى الحقاما فعلتْه نازك ا

   . وهذا ما ُيظهر تفكك التصنيف السابق وعدم انسجامه ،نثر

فـي   Free Verseللشـعر المنثـور    أمبرامـز  وفي النقد الغربي نطالع تعريف
  :بأنه)) 1957(مسرد المصطلحات األدبية(كتابه

ر العادي، لكنه مع ذلك ال يقوم على نمـط  شعر فيه من اإليقاع أكثر مما في النث<< 
وكان الناس يجدون ما يشبه الشعر الحر فـي  . وزني منتظم ويخلو من القافية عادة

نشـيد  "وفـي   "المزاميـر "وذلك فـي   سترجمة الكتاب المقدس في عهد الملك جيم
كما قام والت . Matthew Arnold  لقد جرب األوزان الحرة ماثيو آرنولد."سليمان
بإذهال العالم األدبي باسـتخدام أبيـات متفاوتـة الطـول      Walt Whitmanويتمن

بدأو فتـرة   1920لكن شعراء جيل . )1855( أوراق الƴشƒواإليقاع في مجموعة 
تبين الدقـة  …واألمثلة المتطرفة من ذلك. مركزة من استغالل هذا النوع من الشعر

ة في تنويع وقع السرعة، يتوصل إليهما هذا الشعر وبخاص أنوالرهافة اللتين يمكن 
والوقفة، والتوقيت، عندما يتحرر السطر من ذلك الشـعر مـن ضـرورة تفعيلـة     

 أن استعمال اإليقاع في التعريف موضحة  على هذا جيوسيوتعلق ال 129>>متكررة
الموسـيقي هـو   أمر  في غاية األهمية، لكن األساس في بنائه   هذا الشكل الشعري

  130.الوزن وليس اإليقاع الصرف

  :ترجمة الشƴر الƸربي 5.2

                                                           
  .108،ص 1981، بريوت2ديوان حممد املاغوط، دار العودة ،ط: حممد املاغوط 128
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بدال من الشعر املنثور الـرائج يف  مقابال عربيا للمصطلح األجنيب " الشعر احلر"أن الباحثة آثرت، يف ترمجتها ملقولة أمربامز أعاله، استعمال مصطلح  نشري إىل.وضعنا
  .الساحة النقدية العربية 
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يعزو صالح فضل قيام قصيدة النثر، في التجربة الشامية، إلى فعل الترجمـة  
تتماهى مع ما يبقى في النص مـن  << ، إذ إن قصيدة النثر ،حسبه،131عن الفرنسية

وهو يرى في هذا األمر مسـألة عالميـة ال   132>>شعر بعد انكسار الوعاء اإليقاعي
، فقد أشار نقاد الشعر الفرنسي إلـى أن الترجمـة فـي     أمرا خاصا بالشعر العربي

القرن التاسع عشر خصوصا هي التي بينت للشعراء أن الوزن والقافية ليسـا كـل   
شيء في الشعر ، وأن اختيار الموضوع والغنائية والصور وبناء القصيدة وتحقيق ما 

ية بوحدة االنطباع ، كـل ذلـك كفيـل بـأن يثيـر الصـدمة الشـعر       " بو" يسميه 
د برفض أغلـب القواعـد التقليديـة    ومن ثم مال الشعر الحديث إلى التحّد133.الخفية

، ففي نهاية القرن التاسع عشر، ومع الشـعر الحـر ، تـم التخلـي،     اوالتخلي عنه
فإن )  Calligramme(تدريجيا، عن الوزن الثابت والقافية ، وفيما يخص الشكل الكتابي 

     134.التنظيم العادي للقصيدة قد اختفى

ويعترف أدونيس بأثر الترجمة في كتابته لقصيدة النثر وذلك في إشارته إلـى  
كانت بتأثير من ترجمته قصـيدة   1958عام" وحده اليأس"أن كتابته لقصيدته النثرية 

لسان جون بيرس ، فقد كشفت له هذه الترجمة عن طاقـات وأسـاليب للتعبيـر ال    
سبة ألنسي الحاج الذي يشـير ، فـي   وكذلك الشأن بالن135.يستطيع الوزن توفيرها 

من بين العوامل الممهدة  ،عن الشعر الغربي خاصة الترجمات، إلى أن،" لن"مقدمة 
وهذا ما يثيره تعليـق  136.، وذلك على صعيد الشكل على األقلقصيدة النثر لظهور 
أحد أساتذة الفلسفة في الكلية العلمانيـة  ( على ترجمة مصطفى الخطيب "شعر"مجلة 
: قائلة" شعر"، إذ تتساءل  إلحدى القصائد باعتماد الوزن والتقفية )ية ببيروتالفرنس
هل توفق المترجم بهذا األسلوب إلى نقل معـاني القصـيدة   : ولكن السؤال هو << 

                                                           
وننبه هنا إىل  مالحظة  أنيس املقدسي املتمثلة يف أن أكثر الترمجات كانت مسبوكة يف قالب الشـعر  . 223أساليب الشعرية املعاصرة، ص: انظر صالح فضل 131

االجتاهـات  : انظر أنيس املقدسي.يف قالب النثر الشعري 1938، ومثال ذلك ترمجة احملامي أمني أبو شعر للكوميديا اإلهلية عن اإليطالية عام املنثور أو النثر الشعري
  .378، 376األدبية يف العامل العريب احلديث، ص ص

  . ، الصفحة نفسهاالسابق املرجع 132
  .انظر املرجع نفسه ، الصفحة نفسها 133
134 Philipe Foreste – Gérard Conio   Dictionnaire fondamentale du français littéraire   Maxi   2004   p     .  
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المترجمة وجوها الشعري ؟ وهل يصح هذا األسلوب في الترجمة الشعرية إطالقـا،  
  137>>قيود األوزان الموروثة ؟أم نؤثر عليه الترجمة الشعرية المتحررة من 

ال يتعلق بقصيدة النثـر العربيـة    األمر نشير إلى أن ةـوبخصوص الترجم
وحدها ، فقد كان للترجمة أثرها الواضح في قصيدة النثر الغربية ، فمـع الترجمـة   

واجه المترجمون الفرنسيون إشكالية نقل  إذتأكدت ضرورة تحرير اللغة الشعرية ، 
، األمر الذي أدى إلى أن يضيف هؤالء للمألوف إلى اللغة الفرنسية التعابير الخارقة 

ولذلك فـإن المحـاوالت   ."بهارات غرائبية" ما تسميه برنار واإليقاع  إلى األسلوب
الترجمـات  " شـكل  ت كلهـا  صيدة النثر التي لقيت قبوال  قـد اتخـذ  في ق األولى

  138".المستعارة

3-  üالجدǍالتسمية :قصيدة النثر عل Ûالتحديدüǀالش ƖǗبداƋو:  

  بين القبوü والرفƭ "قصيدة النثر"  مصƯلح 1.3

، نقـال عـن المصـطلح    "قصيدة النثر"كان أدونيس أول من استعمل مصطلح 
محاولة في تعريف الشـعر  "  وذلك في مقالة له تحت عنوان Poème en proseالفرنسي 
 .رز خصائصـه  ج بسياج مفهومي يبولكن المصطلح في هذه المقالة لم يسيَّ "الحديث

في قصيدة "  ثم ظهر المصطلح مرة أخرى بشكل أكثر تحديدا في مقالة ثانية بعنوان
  .*"شعر"في مجلة  رتانمنشووالمقالتان  " النثر

دل الدائر حول هذا المصطلح ال يمكن فهمه إال فـي سـياق تـوترات    ـإن الج
ـ    ـى دعـي توترات تنسحب علـالحداثة ، وه ى اة الحداثـة مثلمـا تنسـحب عل

ول قصـيدة النثـر   ـين الفريقين لم يكن حـإن الصراع بـمعارضيهم ، ومن ثم ف
ـ ـتحديدا ، بل كان حول أسس ثق ـ  ـافية وف ـ ـكرية كانـت ف ب األحيـان  ـي أغل

متعارضة ، وعليه فإن االستماتة في الدفاع عن قصيدة النثر تشير إلـى ذود عـن   

                                                           
 .75، ص1959، خريف 3، س 12شعر، ع 137
 .56،55ص ص  ،1جقصيدة النثر من بودلري حىت الوقت الراهن،: انظر سوزان برنار  138

ونشري هنا إىل أن هذه املقالـة قـد أعـاد    ). قصيدة نثرية(نعتيا ، وقد ورد فيها املصطلح مركبا تركيبا1959، صيف 3، السنة  11ظهرت املقالة األوىل يف العدد*
  .1960ربيع  السنة الرابعة ،،14العدد  أما املقالة الثانية فقد ظهرت يف ". الشعرزمن "أدونيس نشرها فيما بعد يف كتابه 
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، وذلك بالخروج على كل  خلفية فكرية قائمة على نشدان الحرية في الفكر واإلبداع
  .هماالثوابت التي تقنن

لكن المالحظ أن الجدل كان منصبا بالدرجة األولى على الصوت الدال رفضا أو 
باستحداث فن جديد قدر محاكمة الصوت الدال في إقراره << قبوال ، فالعناية لم تكن

  139.>>الجمع بين نوعين أدبيين منفصلين لهما سياقهما وآلياتهما

د أنفسنا قبالة موقفين ال يلتقيان ، يرى أحدهما في المصـطلح السـالف   وهنا نج
جمعا غير مبرر بين نوعين متقابلين ، بينما يذهب الموقف الثاني إلى جواز الجمـع  

  .بينهما 

فالباحث عبد الرحمن محمد القعود يذهب إلى أن قصيدة النثر تثير إشكاليات من 
ـ ـمن الجـف يمكـه ، إذ كيـخالل اسمها نفس ن متناقضـين همـا الشـعر    تع بي

 القصيدة"مصطلحا بديال هو  *، ويشير الباحث إلى أنه طرح في أحد بحوثه140والنثر
، ولكنه ، فيما بعد، وجد نفسه أكثر ميال إلى مصطلح قصيدة النثر ، وذلـك  " الحرة

بعد إدراكه للتناقض الكامن في هذه القصيدة ، مما يجعل من  المصطلح أفضل معبر 
شعر ونثر، حرية ( عة هذه القصيدة وهويتها ، فهي تقوم على وحدة األضداد عن طبي
   141).الخ…وصرامة

، معتبرا إطـالق  142تسمية خاطئة " قصيدة النثر"ويرى غالي شكري  أن تسمية
هذه التسمية آخر رواسب الحس الكالسيكي في حركة التجديد الحديثة فـي الشـعر   

إطار حركة الشعر الحديث يدفع بنا إلى ،ذاك أن إطالق هذه التسمية ضمن 143العربي
ما ثابتة، في حين أن الالوراء ، إلى منطقة يحاَصر فيها الفنان بمجموعة من القواعد 

الرؤيا الحديثة في الشعر يجعل ثمة فروقا بين شاعر وآخر بحيـث ال يمكـن    زيمي
" نثر"كما يرى غالي شكري أن إحالل كلمة .144>>على مائدة واحدة<<الجمع بينهما 
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الذي << محل كلمة وزن ال يعبر في حقيقة األمر سوى عن رد الفعل ال عن الفعل 
،ألن قصيدة النثر تقوم بذلك في الطرف النقيض لمـا  >> يصنعه الشعراء الحديثون

يدعى بقصيدة النظم ، وبهذا يلتقي دعاة هذه وتلك عند حدود مفهوم للشعر يتميز بأنه 
 ذهب غالي شكري إلى أنومن ثم ي145.للشعر الشكلي موهو المفهومفهوم كالسيكي 

ي مسيئة للناقد الحديث الذي كـف  ـا هـمسيئة إلى دعاتها كم" قصيدة النثر"تسمية 
ولذلك يقترح تسمية أخـرى  . 146>>بمقاسات معينة لقصيدته<< عن مطالبة الشاعر 

   147".التجاوز والتخطي" هي 

ـ " ثرقصيدة الن"وفي المسار نفسه، مسار الرفض لمصطلح  ير عبـد العزيـز   يس
، "القصـيدة األجـد   "مقررا خطأ هذه التسمية ، مقترحا مصطلحا بديال هو  المقالح 

ويستند المقالح في رفضه هذا إلى اعتبارات عدة منها أن إطالق صفة النثرية علـى  
هذا الشكل الشعري يقيم حالة مـن التضـاد ، فـالنثر نثـر والشـعر شـعر وال       

الذي دفع محمود درويش إلى مطالبة كتاب قصيدة ولعل الموقف ذاته هو 148.يلتقيان
  149النثر الجيدين أن يبحثوا عن تسمية أخرى 

قصـيدة  "ويذهب عبد الكريم الناعم مذهبا قريبا من ذلك حين يعلن أن تسـمية  
، وهو اسم يقترب بتناقضه من تحديد هـذا  ) نثر ≠قصيدة (ال تخلو من تضاد " النثر 

عتباره فوق الخاطرة عند البعض ، وقريبـا مـن   الجنس إلى حد بعيد انطالقا من ا
ولكن الباحث ال يملك إال التسليم بهذا المصطلح بسبب 150.الشعر عند البعض اآلخر
المصطلح ، فيما يرى محمد العبد، مـا  /فهذه التسمية151.من شيوعه وتعذر استبداله

إلى تعديل  ه من انتقاد يدعوعلى الرغم مما لقيتْ" الجنس األدبي" ما على هذا تزال علَ
فإنه يقر بعـدم  " قصيدة النثر"وعلى الرغم من استعمال العبد لمصطلح 152.المصطلح
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رضاه عنه ألسباب أولها أن التسمية ال تقابل مسماها الذي أطلقت عليه ، فكأنها بذلك 
وثانيها أن التناقض ظـاهر بـين الوحـدتين المشـكاتين     . " اسم على غير مسمى"

ن العربـي  ا لكل منهما من ماهية راسخة في التـراثيْ ، بم) قصيدة، نثر( للمصطلح 
ع المقولة النقدية مة ال تنسجم األسباب فيتمثل في كون هذه التسمي أما ثالثُ. والعالمي

، وبذلك يتعارض مصـطلح   153األولية المبنية على االندماج بين الشكل والمضمون
فيه كمراعاة الـوزن  الشكل الذي تنتج <<تعارضا تاما مع ما يتطلبه " قصيدة النثر"

، وعليه يصبح هذا المصطلح أبتـر  >>154.، أو الوزن وحده على األقلمعاوالقافية 
ه بعالقته الروحية بالشعر مـن خـالل السـمات التعبيريـة والتصـويرية      ـالكتفائ

النثـر  " واالنفعالية ، وبناء على ذلك يقترح العبد تسمية بديلة لهذا الشكل األدبي هي 
راح الناقد ال يحل القضية بقدر ما يزيدها تعقيدا، ألن ثمة فرقا ولكن اقت155."الشعري

بين قصيدة النثر والنثر الشعري كان هو األساس في تحديد األولى، ومن ثـم فـإن   
  .إحالل أحد المصطلحين محل اآلخر إنما هو من باب التساهل االصطالحي

ا إياه تسمية معتبر" قصيدة النثر "ويقف الناقد السوري محمد عزام عند مصطلح 
، واألولى ، في نظره، أن تسمى قصيدة " الشعر الحر"خاطئة ، شـنه شأن مصطلح 

ال يعبر إال عـن رد  " الوزن" محل " نثر"ذلك أن إحالل كلمة " ،الشعر الحر"النثر بـ
، إذ ليس النثر في قصيدة النثر هو الـذي  " قصيدة النظم"الفعل ال الفعل لما يدعونه 

نية ، كما أن النظم ليس هو الذي يمنح القصـيدة التقليديـة بعـدها    يمنحها قيمتها الف
   156.التقليدي

نثر التي تقسـم اإلنتـاج   -ثنائية نظم نأ فيقرر الجزارالباحث محمد فكري  أما
الشعري إلى قصيدة نظم وأخرى قصيدة نثر، برغم إشارتها إلـى تـوفر عناصـر    

  157.افة النثر إلى القصيدةالشعرية في األخيرة، تتضمن إشارة نقيضة من خالل إض
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   158.رف تسمية بديلة لقصيدة النثر هي النثيرةـر شـمحمد ياس حبينما يقتر 

المتعددة الواصفة لقصيدة النثـر،   التسميات ويقترح فكري الجزار، كمخرج من
التي تجني على أعمال شعرية تتمتع بقدر كبيـر مـن اإلجـادة، تبنـي مصـطلح      و

اوز دالالت النظم التي يحملها مصـطلح القصـيدة   ، وذلك لتج>>الكتابة الشعرية<<
القرائي، خاصة وأن الكتابة الشعرية تنسق في الخطاب النقدي الحديث مع ظـواهر  

  .159الحداثة األدبية عالميا وعربيا على السواء

أنها تتضمن رؤية رحبـة  >>الكتابة الشعرية<<ويرى أن من مزايا هذه التسمية
موعة خصائص فنيـة دون اشـتراط أن يكـون    ترى الشعرية في كتابة امتلكت مج

الوزن أحدها، وبنفس المعيار تكتشف النثرية في كثيـر مـن الكتابـات المتمتعـة     
  .160بخصوصية الوزن

والواضح في اقتراح الجزار أن الباحث لم يتخلص من اإلشكال المفهومي القائم 
ائـم  يجعل ظل الـوزن د المصطلح الذي يقترحه  أنقصيدة النثر، ذلك  مصطلحفي 

، عالوة على أن مصطلح الكتابة الشعرية يمكن أن ينسحب على القصـيدة  الحضور 
  . العمودية وقصيدة التفعيلة أيضا

هو األنسب لهـذه الظـاهرة   " قصيدة النثر"أما نجيب العوفي فيرى أن مصطلح 
بين أهم خاصـيتين لهـذه   ) قصيدة النثر(الشعرية ، فهو يجمع في صيغته اإلضافية 

، والثانية أنها مصـوغة  ) قصيدة(لخاصية األولى أنها ضرب من الشعر الظاهرة ، ا
ر جامعـة بـين   ـا دامت قصيدة النثـ، وم)نثر(بلغة شعرية متحررة في اآلن نفسه 

فإن تسميتها المتداولة تبقى األدل عليها واألنسـب  >> وهج الشعر وسيولة النثر<< 
  161.لها
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  :مائƦة لقصيدة النثرال والƢصائƫ البحƘ في الجƤر اللƸوي 1.1.3

ـ د عبد المطلب ـاول محمـيح ،"قصيدة النثر"  تمكينا لمصطلح فـي   َرُهـتجذي
على الرغم من كونه مترجمـا  " قصيدة النثر"اللغة العربية ، فيذهب إلى أن مصطلح 

ية  إال أن متابعته للوصول إلى أبعاده المعجمية تعطيـه شـرعية   ـعن اللغة الفرنس
ترتبط بالقصد ، كما أن ابن منظور لـم  " لسان العرب"في " قصد"الحضور ، فمادة 

فـي  " شـعر "يربط بين القصيدة والوزن أو القافية ، وإنما ربطها بالشعر ، ومـادة  
  162.المعجم تنتمي إلى الشعور والفطنة والعلم

ـ ـديد خصائـي محاولته تحـو ينتهي ف ن خـالل المعـاجم   ـص القصيدة ، م
  :العربية ،  إلى أمرين

  .اعر ما سمي شاعرا إال ألنه يشعر بما ال يشعر به غيرهأن الش-1

  :يقوم ، من خالل المردود المعجمي، على ثالث ركائز" قصيدة"مصطلح أن  -2

I-       وهذه الركيزة تتعلق بالمبدع وقدراته الداخليـة ذهنيـا   : الفطنة
  .وعقليا

II-   هذه الطاقـة الداخليـة تسـتدعي المتلقـي     : الوعي والقصد
كان أم عاما ، كما تستدعي العالم لكي تراه من خـالل وعيهـا   المقصود خاصا 
  .الكلي أو الجزئي

III- المعنـى (واألبنية العميقة) اللفظ(التجويد في األبنية السطحية :(
وهذه الركيزة تقدم النص المفارق للنصوص التلقائية ، أي تقدم اللغة الجماليـة  

   163.المفارقة للغة التخاطب
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ح فضل إلى أن التأمل في الجذر اللغوي لكلمـة  وفي السياق نفسه ، يشير صال
قصيدة  يفضي بنا إلى تبين فكرتين متالزمتين يشير إليهما ذلك الجذر ، إحداهما هي 
القصد والتعمد ، فالقصيدة كالم مقصود في ذاته، أي أنها اللغة عندما تصبح كالمـا  

ـ    ـ  ـفنيا محـددا ، وليسـت مج ة تنتهـي بمجـرد انتهـاء    ـرد وسـيلة تواصلي
، وهذا القصد هو الذي يميز قصيدة النثر عـن أشـكال الشـعر    ) التواصل(يفتهاوظ

وهـذا  (د مركزية القصد الشعريفتقَاألخرى كالشعر المنثور أو النثر الشعري حيث تُ
هو المعيار الفاصل بين النثر الشعري وقصيدة النثر في نظر سوزان برنـار كمـا   

االقتصاد ، أي أن لغة القصيدة ال بـد   أما الفكرة الثانية فتتمثل في .)سنوضح الحقا
ولذلك ال يرى فضل أي تناقض داللـي  . 164لها أن تتميز بالقصد والتركيز والتكثيف

ال يتضـمن   ةقصـيد  اللغـوي لكلمـة   جذرالباعتبار أن " قصيدة النثر"في مصطلح 
ر في بعض حاالته أن يكـون مقصـودا لذاتـه    ـاألوزان العروضية ، فبإمكان النث

  .الذي يسمى قصيدة النثر165صاديا ، فيتخلق منه هذا األسلوب الجديدجماليا واقت

تباينت المواقف من قصيدة النثر ، وحصل اختالف شديد حول ماهيتها وحول لقد 
جنسها ، وكانت حصيلة االختالف والتباين ركاما من اآلراء حولها ، ويمكن اإلشارة 

دة النثـر قـد توزعتهـا    ى أن التحديدات التي حاولت مقاربة جوهر قصـي ـبدءا إل
بل إن هناك من النقاد مـن يعتـرف   .طريقتان ، التحديد باإليجاب والتحديد بالسلب
ـ ـى اختالف طرائـبغموض مالمح قصيدة النثر ، عازيا ذلك إل ة عنـد  ـق الكتاب

كتابها ، فهي عند الماغوط مثال تختلف في تقنياتها ورؤيتها عنها عند أدونيس ، كما 
تي يكتبها جماعة شعر غير التي يكتبها عبد اهللا راجع ويحيى بـن  أن قصيدة النثر ال

عبد اللطيف، ومن ثم كانت قصيدة النثر عالما كونيا فهي تتجاوز الشكل المحدود إلى 
بـذلك سـلطان الشـكل     ةŉهَينْر المحدود وتتجاوز الوزن إلى اإليقاع ، ُمـالشكل غي

  166.بح لكل قصيدة شكلهاالجاهز ، إذ إن الشكل يولد مع القصيدة ، بحيث يص
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ومن محاوالت التحديد التي أشرنا إليها ما نجده عند أدونيس الرائد في استعمال 
قصيدة النثر "مصطلح قصيدة النثر والتنظير له،معتمدا على سوزان برنار في كتابها 

  167).1959باريس "(من بودلير إلى أيامنا

تحديد قصيدة النثر تحديـدا   يبدأ أدونيس بإيراد حقيقة مبدئية تتمثل في استحالة 
ـ ـك ألن الشعر غيـمسبقا وذل ـ ـر خاضع لمق لية ونهائيـة مفروضـة   ـاييس قب

ومن ثم كانت 169.>>كائن متحرك مفاجئ<<، ألنه ، حسب تعبير أدونيس، 168عليه
ولهذا فهـي  .170قصيدة النثر حرة في اختيار األشكال المفروضة على تجربة الشاعر

    171>>.ئي بين هدم األشكال وبنائهاتركيب جدلي رحب وحوار ال نها<< 

حيـث يقتـرح   " قصيدة النثـر "بعد ذلك يحاول أدونيس مقاربة بعض خصائص 
ذات  <<، ملحا على أن قصـيدة النثـر   172فواصل جمالية بينها وبين النثر الشعري

ي دائرة ،أو شـبه دائـرة ، ال خـط    ـه.دة مغلقة ـشكل قبل أي شيء ـ ذات وح 
تظم في شبكة كثيفة ، ذات تقنية محددة وبناء تركيبي هي مجموعة عالئق تن.مستقيم

موحد، منتظم األجزاء، متوازن، تهيمن عليه إرادة الوعي التـي تراقـب التجربـة    
إن قصيدة النثر تبلور ، قبل أن تكون نثرا ـ أي أنهـا   .الشعرية وتقودها وتوجهها 

  173>>.وحدة عضوية ، وكثافة، وتوتر ـ قبل أن تكون جمال أو كلمات

وهي شعر يستخدم النثـر لغايـات    ،>>نوع متميز قائم بذاته<<قصيدة النثر  إن
شعرية، ولذلك فإن لها تنظيمها الخاص وقوانينها التي ليست شكلية فقط ، بل هـي  

ال يمكـن  <<ومن ثم فإنه. 174قوانين عضوية وعميقة ، شأنها شأن أي نوع فني آخر
روايـة أو فـي صـفحات    حة نثر ، مهما كانت شعرية ، تدخل في ـأن نسمي صف

  175.>>أخرى ، قصيدة نثر
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ضوء ما سبق يحاول أدونيس تحديد خصائص قصـيدة النثـر معترفـا أن     فيو
  :176، وهذه الخصائص هيمحاولته تلك ذات طابع عام وتقريبي

فتكون بذلك >> إرادة بناء وتنظيم واعية<< وجوب صدور قصيدة النثر عن  - 1
عن النثر الشعري الـذي  << ما يميزها كال عضويا مستقال وذات إطار معين ، وهذا

فالوحدة العضوية خاصية جوهرية . هو مادة يمكن بها بناء أبحاث وروايات وقصائد
فعليها ،مهما كانت معقدة ،أو حرة أن تشكل كال وعالما مغلقـا وإال  .في قصيدة النثر 

  .>>ضاعت خاصيتها كقصيدة
ـ    ـي بناء فنـه - 2 ة كانـت تلـك   ي متميز ، وال غاية لهـا خـارج ذاتهـا أي
، وإذا استخدمت قصيدة النثر عناصـر  ) ةية ،أخالقية ، فلسفية، أو برهانيروائ(الغاية

الرواية أو الوصف أو غيرها ،فإنها تتسامى بتلك العناصر وتعلو بها لغاية شـعرية  
اك مجانية في قصيدة النثر ، وتتحدد فكرة المجانية بفكرة ـخالصة ، هذا يعني أن هن

وى ذلك أن قصيدة النثر ال تسير نحو غاية أو هـدف كالقصـة أو   الالزمنية ، وفح
ال تبسـط مجموعـة مـن    ) قصيدة النثر(الرواية أو المسرحية أو المقالة ، كما أنها 

  .األعمال أو األفكار ، بل هي تعرض نفسها كشيء ، ككتلة ال زمنية
وفي هذا الصدد يرى أدونيس ضرورة أن تتجنـب قصـيدة   : الوحدة والكثافة - 3

نثر االستطرادات والشرح ، وكل ما يقودها إلى األنواع النثرية األخرى ، فقوتهـا  ال
ها اإلشراقي ال في االستطراد ، فقصيدة النثـر ليسـت   ـنة في تركيبـالشعرية كام

وصفا ،إذ إن مهمة كاتبها هي تأليف موضوع أو شيء فني مـن عناصـر الواقـع    
ما يجعل منه خالقا لعالم تنصهر فيـه  المادي والفكري ، ولكنه يتجاوز هذه العناصر ب

تلك العناصر ، ولذلك فإن أفكار الشاعر ال تتالحق أو تتتابع في عملية الخلـق، بـل   
  .تدخل عالما من العالئق

  :ويلخص أدونيس المالمح العامة لقصيدة النثر قائال

هي عـالم  .املة ، متمركزة، مجانية، كثيفة ذات إطارـقصيدة النثر إذن ش<< 
كتلة مشعة بال نهاية من  ،، كاف بنفسه، وهي في الوقت ذاته مقفل على نفسهمغلق ، 

   177.>>إنها عالم من العالئق.اإليحاءات قادرة أن تهز كياننا في أعماقه 
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ويعلق الشاعر رفعت سالم على الخصائص أعاله كما وردت عند أدونيس أنها 
لنثر بهذه الدقـة ، ولعلهـا   المرة األولى في الكتابة العربية التي تطرح فيها قصيدة ا

المرة األخيرة أيضا ، ولكن مقالة أدونيس ، كما يضيف سالم، تستند إلى ما كتبتـه  
سوزان برنار دون إضافات مهمة من أدونيس ، ودون اختراق لآلفاق الواسعة التـي  

وهو نفسه ما يشدد عليه محمد جمال باروت ، وهو تشديد يستند إليـه  .فتحتها برنار
  178.بشكل صريحرفعت سالم 

  :تقول سوزان برنار عن قصيدة النثر 

أن  ال بـد لهـا   ،إرادة واعية لالنتظام في قصيدة  ...قصيدة النثر تفترضو<< 
الوحøدة  ودنا إلـى القبـول بمعيـار    ـوهو ما سيق... الـمستق اعضوي كالون ـتك

أنها  إال ية،هراظال يتها حررغم و ن درجة التعقيد ،القصيدة م بلغتفمهما : الƴضوية
بأن نقبل أن فعلينا ...صفتها كقصيدة انوعالما مغلقا ، خشية فقد كال  شكلأن ت ال بد

ويمكـن أن  ...، ال سـردية وال برهانيـة  هانفسأية خارج ال تفترض لنفسها لقصيدة ا
، بمعنـى أن  "الالزمنيـة "فكرة  -بدقة -يمكن أن تحددها "المجانية"نضيف أن فكرة 

 هـا لكن،  المتتاليـة فعـال  من األسلسلة  حرط، وال تامنحو هدف  ال تتطورالقصيدة 
اللـذان  الشرطان  نويقودنا هذا ...كتلة الزمنيةك،  "شيƅ"كـ لقارƏ ى الع ض رفتُ

قصـيدة  ،أكثر خصوصية لإلى شرط ثالث  -الوحدة والمجانية -تحدثت عنهما لتوي
تتجنـب  أكثر من أي قصيدة عروضية أن  -فعلى قصيدة النثر. اǕيجاƦهو  ، النثر 

االستطرادات األخالقية أو أي استطرادات أخـرى ، واإلسـهابات التفسـيرية ، أي    
  179>>.كل ما يضر بوحدتها وكثافتها...

الكثافة واإليجاز والتوهج بدائل تفعيلية شعرية في قصـيدة النثـر    صبحتوهكذا 
  180.انطالقا من جوهر داللي قائم على جماليات الداللة كركيزة أساسية
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 هـا فـي مقدمتـه   لَتناُو ،أيضـا، ي يعيد أنسي الحاجـي التـه هذه الخصائص
  .على أطروحة سوزان برنار هو اآلخرمعتمدا )1960"(لن " لمجموعته

قبـل  و181>>هل يمكن أن يخرج من النثر قصيدة ؟<<:يتساءل أنسي الحاج قائال
بسط خصـائص النثـر ، فيحـدده    محاولة ى ـد إلـعن هذا التساؤل يعم يجيب أن
، وهو ذو طبيعة مرسلة  .182>>ل ، ومرخي ،ومتفرق، ومبسوط كالكفمحلو<< بأنه

وغاية إخبارية أو برهانيه ، والنثر سرد وهو مباشر ويميل إلى التوسع واالسـتطراد  
  . 183والشرح 

عالمـا مغلقـا   ها في مقابل ذلك تكتسي القصيدة خصائص مغايرة تتمثل في كون
اية زمنية لها ، والقصيدة ، إلى ذلك ، مكتفيا بنفسه، ذا وحدة كلية في التأثير ، وال غ

وهنا نالحظ تمييز الحاج بين مفهومي القصـيدة  184.اقتصاد في جميع وسائل التعبير
ر ، فـي  توتُّ ،عنده،والشعر ، وإذا كنا تبينا خصائص القصيدة فيما سلف، فإن الشعر

ن، وهو مقابل النثر الذي هو سرد ، والشعر ال يهتم بالوعظ واإلخبار والحجة والبرها
وفيمـا  185.غير مباشر وال آني، ومرتبط بدواخل النفس، ومرتبط باإليحاء واإلشراق

أصـعب مـع   …القصيدة <<يخص الفرق بين القصيدة والشعر يشير الحاج إلى أن 
يجب أن تقـوم  << ، فالقصيدة ، لكي تكون قصيدة ،186>>نفسها من الشعر مع نفسه

د النظر فيها بحيث تزيد من اختصارها على عناصر الشعر ال لتكتفي بها ، وإنما لتعي
القصيدة ،ال الشعر، هي الشاعر، وهي، ال الشـعر،  و187.>>وتكريرها وشد حزمتها

شعر رائع وال ولذلك فإنه قد يكون في ديوان ما م الذي يسعى الشاعر إلى خلقه، العالَ
ن القصـيدة ، باعتبارهـا   ألو188يكون فيه قصيدتان ، بل يكون كله قصيدة واحـدة، 

ر منفتح ـألن النث" هي الصعبة البناء على تراب النثر "ا مستقال مكتفيا بنفسه، ـعالم
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ومرسل ، أما الشعر فمن اليسير على النثر تقديمه، فالنثر كان دائما ، على اخـتالف  
   189.العصور واللغات ، حافال بالشعر ، بل إنه إذا قيس بشعر النظم فإنه يغلب عليه

رأيـه   حسـب  السؤال أعاله باإليجاب، ف نة عيخلص الحاج إلى اإلجاببذلك و
  190.قصيدة  من النثركون تيمكن أن ت

ضمن إطار ) دون أن يسميها باسمها( يدرج عبد المعين الملوحي قصيدة النثرو
ـ ـعرف الشعر الحر مـعام هو الشعر الحر، إذ ي ـ  ـن خالل نم ي ـاذجه التـي ه

  :كثيرة، وأشهرها ثالثة

  .ك المالئكةالذي وضعته ناز: النموذج األول

الذي سار عليه أغلب الشعراء المجددين وهو ذو وزن وقافيـة  : النموذج الثاني
  .دون التقيد بقواعد نازك وعروضها

  191.هو الذي ال يتقيد بوزن وال قافية، وهو أشبه بالنثر: النموذج الثالث

ويرى محمد العبد أن قصيدة النثر شكل أدبي يقع موقعا وسـطا بـين النثـر     
  : تفترق عن االثنين" صيغة وسطى"والشعر بمعناه الكامل ، فهوالتقليدي 

عن النثر التقليدي  النفرادها بميزات تعبيرية وبنائية ليست من جـوهر النثـر   
  .التقليدي

وعن الشعر لخلوها من اإليقاع الموسيقي المنتظم ، فإيقاعها إيقاع بنية لغويـة  
دد الفوارق التعبيريـة والبنائيـة    والمالحظ أن الباحث ال يح192.ال إيقاع وزن وقافية
بسبب مـن   عن قصيدة النثر الشعرية ثر التقليدي ، ثم إنه ينفيبين قصيدة النثر والن
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االختناق أو اجلنون ، وهو يفضل السبيل الثاين باعتبـاره  : ذلك سلوك سبيلني  املقلدين الراكدين الرجعيني معلنا سخطه على عبودية ألف عام ، مقترحا للخروج من

انظـر  .ا ومقدساسبيل املقاومة ، ومن مث جيب سلوك طريق اهلدم واملضاعف والغضب واحلقد، والتدمري الذي يضحي أول الواجبات والتخريب املتصف بكونه حيوي
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ـ   ، ذلكب ،عدم استجابتها إليقاع الوزن والقافية ، وهو ين ذيقع في تحديـد الشـعر به
  .العنصرين اللذين ألح دعاة قصيدة النثر على نفي كونهما مميزين للشعر عما سواه

أحد التنويعـات البـارزة فـي    << بالنسبة لصالح فضل تعتبر قصيدة النثر و
مح شكلها ، ولذلك فإن المطلوب من الباحثين محاولة تبين مال193>>الحداثة الشعرية 
، ولكنه في سياق ذلك يعترف أن قصيدة النثر لم 194لشكل القديمل الذي تقترحه بديال

  195.تقاليده وأعرافه المتأصلةتستطع حتى اآلن أن تتميز نوعا أدبيا له و

وفيما يشبه الرد على هذا الرأي تذهب الباحثة العراقية موسى بشرى صالح إلى 
أنه ال يمكن النظر إلى قصيدة النثر بهدف استخالص قوانين عامة لها ، ألن المالمح 

، ومن ثم نجد الباحثة تتحاشـى  196الشكلية الثابتة تكد تكون منعدمة في هذه القصيدة
هـذا  وأهم ما يميز . 197"النمط اإلبداعي" قصيدة النثر ، وتكتفي بوصفها بـتصنيف 

يبـرز   العنصر اللغوي لصالح العنصر الداللي الذي ضموُر ،الباحثة ، حسب النمط 
قصيدة النثر في كسر االنتظام المرئي للوزن  و مالمحبوضوح وكثافة ، ومن ثم تبد

  198.حققات أخرى للشعريةبثقلها األكبر نحو ت واالنحراِف *أو اإليقاع

وعلى الرغم من اعتراف الباحثة بافتقاد قصيدة النثر شبه الكلي إلى المالمـح  
، إال أننـا   199الشكلية الثابتة نظرا التسام هذه القصيدة بمرونة األسلوب وبالفرديـة 

  :200نلفيها تحاول اإلمساك ببعض تلك المالمح

  ).الفجوة( استثمار عنصر المفارقة   -1

اشرة،كالطريقة البحثيــة،والتعريفات ـر المبـــدام تقنيــات النثـــتخــاس -2     
  .والمصادر، األمر الذي كثيرا ما يقود إلى الوقوع في فخ النثرية 
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وأبرز ملمح هو استثمار العنصر الكتابي ، أو سطح الورقة ، مـن خـالل    -3     
نيـات  تق( عالمات الترقيم ، والبياض، وعدد األسطر ، وتفتيت حـروف الكلمـات   

  ).الكتابة المتباينة

فيها كتابة << أما شربل داغر فيرى ضرورة النظر إلى قصيدة النثر على أنها 
، فهي قد تستعيد قسما 201>>رمقادير ومقاديمن التخييل والسرد ومن الوزن واإليقاع 

لى عنه بعد سطور معدودة ، وهذه خمن عنصر بنائي فتؤكده في مدى القصيدة أو تت
لبل في كل مرة معالم التعرف الدائمة على قصيدة النثر، وهـذا مـا   السمة هي ما يب

ـ  << ، فهي 202صا في صورة فرديةيجعل منها شكال منّص ص ، بـل  شـكل منّص
هذا يفضي بقصيدة النثر إلى أن تكون قصـيدة  .203>>اجتهادي ،في صورة مفتوحة 

 متعددة األشكال ، حسبما يرى محمد صابر عبيد،وهذه التعددية هي إحـدى أفضـل  
سماتها، وسبب من أسباب استمرارها ، ومن ثم فإن محاولة إيجاد قوانين صارمة لها 

عن عدم فهمها ، ألن البحث عن مثل تلك القوانين يعني البحث عـن   ّمهي محاولة تِن
كل شيء  << ، ولكن هذا ال يعني القول بالحرية المطلقة ، ألن 204نهاية لقصيدة النثر

إن المستفاد من هذا الكالم هـو أن  . 205>>معقواليجب أن يكون محدودا لكي يكون 
وابط الشكلية حتـى يكـون لهـا    ـدود والضـقصيدة النثر يجب أال تعدم بعض الح

وجود، فهذه القصيدة ، كما يؤكد محمد صابر عبيد، مهما انفتحـت علـى األنـواع    
ا ، بيد أن الباحث ال يعطين206>>شكلها في هيكليته العامة يبقى ماثال<< األخرى فإن 

رى في فقدانه في قصيدة النثر ـى وجوده والذي يـمالمح هذا الشكل الذي يصر عل
  207.فقدانا لهويتها ، أي فقدانا للكتابة

إذ يـرى أن   " الكتابة الجديدة"و "قصيدة النثر"بين  حالعزيز المقالعبد يرادف و
هـذه  ، معتبـرا  "الكتابة الجديدة"ألدونيس تؤرƢ لبداية " مفرد بصيغة الجمع"قصيدة 
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 208.>>عالمة بارزة على طريق تكوين النص الشعري الجديد<< الديوان /القصيدة 
فهذا النص اإلبداعي هو بداية للتحوالت اإلبداعية التي تلغي الحواجز بين األشـكال  
األدبية الحديثة ، وهذه سمة النصوص الحديثة حيث انعدام الفواصل بـين القصـيدة   

وقصيدة النثر تنطلـق مـن   . ن اللوحة والموسيقىوالقصة بين المسرحية والفيلم ، بي
مفهوم للتواصل يحرص على جمع السمات الفنية لمختلف األجناس، ومن ثم فإنهـا  
تجمع بين النثر والحوار والقص والرمز ، فمن أراد قراءتها على أنها شـعر فهـي   
كذلك ، ومن أراد قراءتها على أنها نص استوعب في نظامه األسـلوبي التراكيـب   

  209.فنية في إطار جديد فهي كذلكال

  : أشǀاü قصيدة النثر 2.3

الحاج إلى أن قصيدة النثر ليست شكال واحـدا ، فهنـاك ثالثـة     أنسي يشير
  :أشكال

  .قصيدة النثر الغنائية التي تعتمد على النثر الموقع    - 1
  .قصيدة النثر التي تشبه الحكاية     - 2
نسمعه في نشيد اإلنشـاد  قصيدة النثر العادية ، وهذه بال إيقاع كالذي  - 3

فـي  "التوقيع"والبديل عن .، أو في قصائد شاعر كسان جون بيرس)وهو نثر شعري(
أي  210.أو عمق التجربـة  " الرؤيا" و" د المغلقـيان الواحـالك"و ـوع هـذا النـه

ربع الـذي تسـتوي القصـيدة    ـاإلشعاع الذي يرسل من جوانب الدائرة أو الم<< 
حدة وكل عبارة على حدة، أو من التقاء الكلمات الحلوة  ضمنه، ال من كل جملة على

ولذلك فإن قراءة قصائد من هذا النوع 211.>>اآلخر فقط)كذا(الساطعة ببعضها البعض
قراءة لفظية جهرية لاللتذاذ والترنح ستنتهي بقارئها إلى الكفر بالشعر ، ربما بسـبب  

إن تأثير هذا النوع ال يفعل فعله إال بعد اكتمال القصيدة فـي  .غياب السحر والطرب 
Əيقـع  فهي وحدة، وحدة متماسكة ال شقوق بين أضالعها ، وتأثيرهـا  << 212.القار
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ولكي يتحقق ذلك ال بد أال تكون القصـيدة  213.>>ككل ال كأجزاء ، ال كأبيات وألفاظ
ب ما قال به إدغار أالن بو، ألن التطويـل يفقـد القصـيدة وحـدتها     ـحس *طويلة

العضوية، وهذا األمر أكثر انطباقا في النثر لكون قصيدة النثر أكثـر حاجـة  مـن    
للعودة إلى النثر ، فتصبح بذلك مقالـة أو  قصيدة الوزن إلى التماسك، وإال تعرضت 

 214.قصة أو رواية أو خاطرة

منبهـا   ،تصنيف قصائد النثر في أشكال ثالثة  يحاولف حالعزيز المقالأما عبد 
إلى أن تصنيفه ال يراعي البنية العامة للقصيدة قدر مراعاته لجملة الخصائص الفنية 

 تلـك ، و 215ل الشعرية الموروثـة المرتبطة بالشكل الظاهر وذلك قياسا على األشكا
  :هي الثالثة األشكال

  :الشüǀ البيتي-1

يرى المقالح أنه إذا كان كل بيت في قي القصيدة البيتيـة مسـتقال بمعنـاه     
قـد   *وبصورته الشعرية أو بمجموعة الصور ، فإن السطر الشعري في قصيدة النثر

  .216استقل أيضا بمعناه أوبصورته الشعرية

السمات المميزة لهذا الشكل رابطا إياه بالشكل البيتـي   ويضيف المقالح بعض
الوضـوح الشـديد، الخلـو مـن التعقيـد      : في الشعر العمودي ، وهذه السمات هي

ولكي يفصل . 217والتكثيف، عدم التداخل في المعاني، وغياب الصور الغريبة المبهمة
ه يعمد إلى تلمـس  الشكل البيتي قي قصيدة النثر عنه في القصيدة العمودية  فإنالناقد 

سمات أخرى له تتمثل في القدرة على ترويض اللغة لتصبح جديدة وموحية وقـادرة  
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على نقل الصورة الجديدة التي قوامها المفارقة والتضاد ، فتتحول المقابالت إلى فعل 
  218.شعري وإلى إيقاع يوائم بين المختلف

سـطر الشـعري   الشعري الذي يسوقه المقالح يجعل مفهوم ال النموذجبيد أن 
الـذي هـو نـص     نمـوذج ثالثة أجزاء من ذلـك ال  هنا مفهوما ملتبسا ، وسنسوق

  :219ألدونيس

-1-  

ǈلق بابƷأ  

ǈي يقيد أفراحǀل Ǘ  

ǈانƦي يحرر أحǀل üب  

-2-  

  ƯريقƋ ǈلǍ بيتǈ موحلة

ƅما ǈفي بيت Ƨلي ƿلƤ Ʋم  

-3-  

ǃيتقد  

  بين لحưة تتدحرǀ ƚالǀرة

  .ولحưة تلƒƴ النرد

بعـد أن كـان يـدعوه    ( تاـوه المقالح بيـزء يدعـالجا بـإن ما سميناه هن
  :يقول المقالح معلقا على نص أدونيس. ، والنص يتكون من عشرة أبيات)سطرا
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هذا النص الجديد يقوم ـ في رأيي الخاص ـ على البيتية ، ولن تخدعنا    <<
األرقام التي تفصل بين بيت وآخر، كما لن يخدعنا تفكيك البيت إلى سطور فنظن أن 
النص يقوم على نظام المقاطع ، إنه ـ كما نرى أيضا ـ نص يتألف مـن عشـرة     

  220>>أبيات ال من عشرة مقاطع ، وكل بيت يستوعب معنى واحدا مكتمال 

إن أول ما يستوقفنا هنا هو هذا اإللحاح على اعتبار مجموعة األسـطر فـي   
البيـت  على أي أسـاس نفـرق بـين    : نص أدونيس بيتا ال مقطعا ، ونحن نتساءل 

؟ يجيبنا المقالح بأن ذلك يكون على أسـاس مـن االسـتقالل بـالمعنى أو      والمقطع
ولكن ما هي ضوابط المعنى المستقل؟ ثم أال يعني القول باستقالل .بالصورة الشعرية

ي به ِمالبيت بمعنى مستقل وصفَ النص الذي هو نص أجد بالعيب األساسي الذي ُر
وحـدة  "وهو غارق في " أجد"ذن كيف يكون النصالشعر القديم وهو وحدة البيت ؟ إ

لك إال أن نتعجب من عملية القفز من مصـطلح إلـى   ـ؟ وبعد هذا كله ال نم "البيت
آخر، فمن السطر الشعري إلى البيت ، ونحن نجد المصـطلحين مضـطربين فـي    
استعمال المقالح لهما فهما يبدوان حينا متطابقين ، ثم نلفيهما مختلفين عندما يصـبح  

نا في البيت ، فنحن ،إذن ، أمام معادلتين ر والسطر متضمَّـطـنا للسـلبيت متضمِّا
  :مختلفتين

  البيت= السطر 

  السطر  >البيت  

ثم ما مدى إجرائية المصطلحين في هذا الصدد ، يبـدو أن الجـواب سـيكون    
ما العالقـة بـين المقطـع والبيـت     : عندما نطرح سؤاال من قبيل  خاصة  ،بالنفي

مم يتكون المقطع ، من مجموعـة أسـطر أم مـن    : ؟ بعبارة أكثر تفصيال والسطر
مجموعة أبيات تنحل هي األخرى إلى مجموعة من األسطر ، ولكن ، هل سـيكون  

  تحديد البيت كما ورد عند المقالح صالحا للتطبيق في هذه الحالة؟

وعالوة على ذلك نتساءل عن العالقة بين الشكل البيتي والوضوح، بصـيغة  
  ؟ هل الوضوح الذي يتحدث عنه الناقد مالزم للشكل البيتي دون سواه: خرىأ
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ه لسمة الوضوح على مساحة واسعة مـن  ولعل أخطر ما في كالم الناقد سحُب
الشعر العربي ، فهل حقا أن شعرنا العمودي كله واضح ؟ إن هذا الحكم في نظرنـا  

  .يلغي تراثنا الشعري من أساسه

  : الشüǀ المقƴƯي-2

المقالح إلى أن نظام القصيدة المقطعية كما عرفته الحركة الرومانسـية   يشير
كان نظاما تتألف فيه القصيدة من عدد من المقاطع يخضع كل واحـد فيهـا لقافيـة    
خاصة ، وقد تتعدد البحور ، وقد يستقل كل مقطع بفكرة ال ترتبط بالفكرة التي حملها 

ي قصيدة النثر مختلف عن ذلك اختالفا المقطع السابق، في حين أن النظام المقطعي ف
  .221كبيرا، إذ يشكل كل مقطع جديد من القصيدة نموا تصاعديا لما قبله

إن هذا التصنيف والتحديد للشكل المقطعي يثير لدينا جملة مـن المالحظـات   
  :والتساؤالت نوجزها في النقاط اآلتية

ـ  ـالحديث ع - ـ ـن النظـام المق قـد  يفت سـية قصـيدة الرومان الي ـطعي ف
őالعربية الرومانسيةواضح على بناء القصيدة  الموضوعية، ففيه تجن.  

  .هل النظام المقطعي في القصيدة الحرة مثال يفتقد هذا النمو التصاعدي     -

  هذا النمو التصاعدي خاص بالشكل المقطعي الغير؟هل  -
  ؟  أال يمكن إيجاد شكل آخر يزاوج بين الشكلين البيتي والمقطعي مثال -

  :شüǀ الترǀيبيال-3

ـ  ـأشك مُّـالمقالح،أه حسبوهو ،  ـ و رـال قصـيدة النث ـ ـأكث دا ـرها تعقي
وتطورا ، وهو يشبه في نظامه الكتابي القصيدة المدورة، إذ يتحلل الشكل الشـعري  
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التلقائيـةُ   وهـي  من البيتية والمقطعية باتجاه الالشكل، وهو يتجه نحو سماته الفنيـة 
  .  222هو شكل لم تكتمل مقوماته بعدوالمضمون ، د الجوهري بين الشكل ووالتوحي

  :ثمة مالحظات عامة تمس تصنيف المقالح بشكل عام نجملها في اآلتي          

إن بعض الخصائص التي يذكرها المقالح بشأن كل شكل من األشكال أعـاله   -
ال تخص شكال واحدا، وإنما تخص األشكال جميعها، فهي سمات لقصيدة النثر فـي  

عند أدونيس مـثال، وهـو   (بل إنها تتجاوز قصيدة النثر إلى القصيدة الحرةعمومها، 
  ).الذي استقى منه المقالح مثاله على الشكل البيتي

، فهـل يمكـن   )خاصة الشـكل األول (السمات مستخلصة من نماذج أحادية  -
 االنطالق منها لتعميم تلك السمات؟ 

  

  :ثرعن موƯن لقصيدة الن ÛالبحƘرالشƴر والنثثنائية  -4

 علـى ا أن النزاع بين دعاة قصيدة النثر وخصومها كـان نزاعـا   ـظهر جليي
االنتماء ، انتماء قصيدة النثر إلى  الشعر من عدمه، لقد كانت قدسية الشـعر هـي   

لة ، إذن ، ليست متعلقة بإبداعية قصيدة النثر أالكامنة وراء مواقف الفريقين ، فالمس
جنس الراسخ في التراث العربي والضارب فـي  بقدر ما هي متعلقة بعالقتها بهذا ال

لقد كان ثمة ،عند الفريقين، نظرة واعيـة أو  . أعماق الذات العربية والمسمى شعرا
ى النثر باعتبـاره أدنـى مـن    ـا أعلى ، وإلـغير واعية إلى الشعر باعتباره جنس

في ماهيـة الشـعر    ضإلى الخوع النقاد والشعراء ـالشعر، وهذا، في نظرنا،ما دف
والفرق بينه وبين النثر ، وستتضح الحقا مسألة التفضيل تلك من خـالل الصـفات   

  .المسندة إلى الشعر والنثر 

إن البحث عن الخصائص الفارقة بين الشعر والنثر أمر شغل النقـاد العـرب   
بشكل الفت،فخليل الموسى يؤكد أن لغة الشعر غير لغة النثر، فهـذه بنـت العقـل    

رير والوصف ، ومـن ثـم فهـي    ـيضاح والتفسير والتقيفتها اإلـوالمنطق، ووظ
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مباشرة ، على عكس لغة الشعر التي هي نتيجة المخيلة اإلبداعية ، فهي تنقل إلينـا  
التجربة الشعرية ، وتجتاز عالم الوعي إلى عالم الالوعي، ولذلك فإنها تبتعـد عـن   

   223.الوصف والمباشرة والتفسير

  

  :نثرأدونيƧ والƻرق بين الشƴر وال 1.4

يرى أدونيس أن الشعر والنثر يفترقان مهما تقاربا ، عند الكالم على التفاصيل 
واألشياء الراهنة، فإذا كان النثر يحيلنا إلى الواقع فإن القصيدة ال تفعـل ذلـك، وإذا   

عنه هي نتـاج  " صورة"فعلت ذلك فإنها في أقصى حاالتها ال تنقل الواقع وإنما تنقل 
فإننا عندما نطالع قصيدة فإننا ندركها إدراكا جماليا في المقـام  ولذلك . مخيلة كاتبها 

األول دون أن نقارنها بالواقع صدقا أو كذبا، فوظيفة القصيدة ليسـت التوثيـق بـل    
إن النثر يعمل على ردم المسافة بين اللغة والواقع أو التقريب بينهما بغيـة  . التخييل

حين أن الشعر يعمل على خلق مسافة  الوصول إلى المطابقة بين المقول والقول، في
  224.بين اللغة والواقع سواء في الرؤية أو المخيلة أو المجاز

ل قائمة، حتى وإن خال الشعر من الـوزن ،  ـإن الفروق بين الشعر والنثر تظ
  :225يلي وحتى إن حفل النثر بخصائص شعرية ، وتتمثل تلك الفروق في ما

  الشعر  النثر
 اطراد وتتابع لألفكار-

ينقل فكرة محدودة ،ومن ثم فإنه ينزع -
  .إلى الوضوح

 ، باعتباره موقفا،منفصـلٌ هفي الشعور -
  .عن األسلوب

  .االطراد فيه ليس ضروريا-

ينقل حالة شعورية أو تجربة، ومن ثم -
  .فإن أسلوبه غامض بطبيعته

حــد ،باعتباره موقفا،متّفيــه الشــعور-
  .باألسلوب غير منفصل عنه
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وصفي، تقريري، ذو غاية خارجيـة-
  .معينة و محدودة

  

في نفسه، فمعناه متجدد دائمـا  ته غاي-
بحسب السحر الـذي فيـه ، وبحسـب    

  .قارئه

  

كلها في فرق واحد بين الشعر والنثر هـو طريقـة    تلخصإن الفروق أعاله ت
استخدام اللغة التي هي المقياس األساسي في التمييز بين الشعر والنثر، فعندما تحيد 

قتها العادية في التعبير والداللة وتنضاف إلى طاقتها خصائص اإلثارة اللغة عن طري
وللصورة هنا أهميتهـا أيضـا ، فحيثمـا    . ، حينها يكون الشعر ةوالمفاجأة والدهش

   226.ظهرت الصورة تظهر معها حالة جديدة وغير عادية من استخدام اللغة

في الحركـة  وفي إطار هذه الظاهرة يجب وضع  قصيدة النثر، فهي تنطلق ، 
ـ ـن إخضاع اللـالشعرية العربية الجديدة م دها وأسـاليبها لمتطلبـات   ـغة وقواع

  227.جديدة، بحيث إنها تثير من جديد ، في تراثنا العربي، معنى الشعر بالذات

، انطالقـا مـن مقولـة     أدونـيس يـرى  ي نظر أدونيس؟ـف نر إذـالشعما 
ألنه ليس شيئا ثابتا يتناول شـيئا   يتقيد بتعريفات نهائية ، الشعر الأن  ، *للجرجاني

   228.ثابتا، وإنما هو حركة مستمرة من اإلبداع المستمر

ويؤكد أدونيس في سياق حديثه عن الوزن في الشعر أن المبدع الخالق جديـد  
فـإن  " بنية حركيـة "دائما ، حتى عندما يكتب بأشكال وزنية سابقة، وإذا كان الشكل 

جريها ،وعليه فإن الشكل ليس هـدفا  ه الحركة وُيهذ في جريالمهم هو النسƸ الذي َي
إن الشعرية، فيمـا يـرى   .229أو غاية ، وإنما الهدف هو توليد فعالية جمالية جديدة
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أدونيس، ال تتحقق بالشعر ، إذ إن هناك من الناحية الكمية طـريقتين فـي التعبيـر    
  :الوزن والنثر، ومن الناحية النوعية ثمة أربع طرق:األدبي

  نثريا بالنثر التعبير -1

  التعبير نثريا بالوزن -2

  التعبير شعريا بالنثر -3

  230تعبير شعريا بالوزنال -4

وبحسب هذه التنويعات تقترب الكتابة من الشعر أو تبتعد عنه، بعيدا عن شكلها 
  :الوزني أو النثري، ففي الطريقة الثانية نكون إزاء المعادلة اآلتية

  *الوزن+النثر= الشعر 

الة لو قمنا بنثر كالم موزون فإن التوتر الداللي فيه ال يتغير وإنما وفي هذه الح
يظل كما هو في الوزن، وهذا يعني بأن الوزن هنا كمي ال نوعي ، أي أنـه لـيس   

  .عنصرا شعريا ، وهكذا يكون الكالم في هذه الطريقة شبيها به في الطريقة األولى

، نالحـظ خفـوت التـوتر     نثر بعمليةحين نقوم ،فإننا**أما في الطريقة الرابعة
الداللي ، فالكالم الشعري ال يصبح نثرا ، وإنما يظل شعرا ، وعليـه فـإن الكـالم    

  :يقودنا إلى المعادلة اآلتيةالموزون في هذه الحالة 

  ).الشعر نقيض النثر(النثر ≠الشعر

  .231والحال في هذه الطريقة شبيهة بها في الطريقة الثالثة
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ر عنه وزنا يمكن التعبير بِّولى يبدو شيئا زائدا، فما ُعإن الوزن في الطريقة األ
عنه بالنثر دون أن ينقص منه شيء، كما أن المعنى في هذه الطريقة يتسم بسـمات  

علـى  " مضـمون " و" فكرة"النثر ، فهو واضح ومباشر وعقلي، ونحن هنا إزاء نقل 
  232".تخيل" أو " ةحال" عكس ما نحن إزاءه في الطريقتين األخيرتين ، حيث يتم نقل 

إن الكالم النثري ، كما يرى أدونيس، إعالمي إخباري، يقدم معلومـات عـن   
ار المحدود المنتهي، في حين أن الكالم الشـعري مـوحż   ـي إطـاألشياء، ويدور ف

مخيِّل ، يشير إلى ما يمكن أن يكتنز به الشيء ، ويوحي بصور أخرى عنه، وهـو  
  233.يدور في المنفتح وغير المحدود

ر ليس في الوزن بل في ـر والنثـرق بين الشعـيمكن القول، انتهاءََ، أن الفو
  234".طريقة استعمال اللغة"

  

  :موقƲ قصيدة النثرو حدود الشƴر عند ناƿƦ المالئǀة 2.4

من مفهومها للشـعر   اعتبار قصيدة النثر شعرا متأتŭ المالئكة إن رفض نازك
كتابها قضايا الشعر المعاصر، وقـد   وحدوده، وهو مفهوم يمكننا تجميع مالمحه من

مـردُّه إلـى شـكلها    رأينا فيما سبق أن اعتراضها على اعتبار قصائد النثر شـعرا  
ال بيت وال شطر فيها، أي أنها، بعبارة أخرى، ال تشبه القصيدة العمودية  الكتابي، إذ
ـ  "زن في ضوء القمرح"  ولذلك نجدها تنظر إلى. أو الحرة ه لمحمد الماغوط على أن

على الرغم أن كاتبه يكتبه بطريقـة الشـعر   235>>كتاب نثر فيه تأمالت وخواطر<<
دار مجلة شعر التي طبعت الكتاب قد أباحـت   كونولذلك نجدها تعجب من 236.الحر

  237."شعر"عنوان الكتاب على الغالف بكلمة  تذّيللنفسها أن 

                                                           
  .24، صلسابقاملرجع ا انظر 232
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توضـح  ويظهر تأكيدها نثرية ما يكتبه الماغوط عندما تقتطف نموذجا منـه، و 
هذا النثر كمـا ينبغـي أن يكتـب النثـر، راجـين أن يعـذرنا       <<أنها سوف تكتب

أما النموذج فهو اآلتي ، بشكله الكتابي النثري الذي حولته إليه نـازك   238.>>كاتبه
  :المالئكة

 >>üيائي     . بال أمøأش ƱودƉøس Û يرةƸøص ƅراøوردة حمǀ قƻƢي يƤبقلبي ال
لƢمرة الباردة علǍ المشمƲ اللÛƚƦ وصمƖ بقƲ الحبر وƆثار ا: الحƦينة في ليلة ما 

الشǊور الƯويلةÛ والناموƧ الƤي يمƫ دمي ǉي أشيائي الحƦينةÛ وسƉرحü عنøǊا  
بƴيدا بƴيداÛ وراƅ المدينة الƸارقة في مجاري السü والدƢان بƴيøدا عøن المøرأة    
الƴاǉرة التي تƸسü ثيابي بماƅ النǊر  وƹǗƆ الƴيون في الưلمة تحدق في سøاقيǊا  

ƦǊمةالƯة المحƤليال يائسا عبر النافƤ تيƉا البارد يǊالƴوس Û قاق الملتوي .يلتينƦوال
  ǀ<<239حبü من جثƘ الƴبيد

  :ق الناقدة عل هذا النموذج قائلةلّعوت

على هذا النمط جرت الخواطر في هذا الكتاب ، فيها صور غريبة وتخير << 
  240>>.كل مكان وزمان  لأللفاظ وتلوين، غير أنها مكتوبة نثرا اعتياديا كالنثر في

  :إن هذا التعليق يدفعنا إلى طرح جملة من األسئلة والمالحظات

هل هذا التعليق على النموذج الذي تدعوه الناقدة خاطرة هـو تعليـق علـى     -
ورد في ديوان الماغوط بشكله الكتابي المختلف ، أم هـو تعليـق علـى     النص كما

احدا علـى اإلطـالق، وهمـا غيـر     والنصان ليسا نصا والنموذج المثبت أعاله ؟ 
  .متطابقين

بأي حق تتصرف الناقدة في الشكل الكتابي للنموذج ، على الرغم من أن هذا  -
  الشكل جزء من بناء النموذج؟
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هل نموذج الماغوط نثري بشكله الذي ُحوِّل إليه ، أم أن نثريته نابعـة مـن    -
  ثل في كل مكان وزمان؟بنائه الفني؟ ثم ما هو هذا النثر االعتيادي الذي يتما

ما ذا سيكون رأي الناقدة الشاعرة لو حولنا بعض شعرها الحر إلـى شـكل    -
  الفقرة النثرية ، ألن يتحول حينها إلى نثر مسجوع؟

د الماغوط مختلف أشد االختالف من نواح كثيرة ، من ـكما ورد عن صالن إن
نحن .اشتغاالته، إلى غير ذلكالتركيبية والداللية ، ومن ناحية البياض و *ناحية الوقفة

 Ċعنـد   صأمـا الـن  . ،إذن، إزاء نصين مختلفين ، حتى وإن تطابقا من حيث الدوال
  :بالشكل الكتابي اآلتي  ، في ديوانه، الماغوط فقد ورد

üبال أم...  

ǇيرƸص ƅوردة حمراǀ قƻƢي يƤوبقلبي ال  

  ..سƉودƱ أشيائي الحƦينة في ليلة ما

  بقƲ الحبر

  اردة علǍ المشمƲ اللƚƦوƆثار الƢمرة الب

ǈويلƯور الǊالش Ɩوصم  

  والناموƧ الƤي يمƫ دمي

ǈينƦي أشيائي الحǉ  

  بƴيدا..سƉرحü عنǊا بƴيدا

  وراƅ المدينة الƸارقة في مجاري السü والدƢان

  بƴيدا عن المرأة الƴاǉرة

                                                           
 .وما بعدها 122،ص1996، الدار البيضاء، املغرب 2، دار توبقال،ط) الشعر املعاصر( 3الشعر العريب احلديث، ج: انظر يف الوقفة وأنواعها حممد بنيس *
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  التي تƸسü ثيابي بماƅ النǊر

ǈلمưيون في الƴال ƹǗƆو  

ÛيلينƦǊا الǊتحدق في ساقي  

  الباردÛيƉتي Ƥليال يائساوسƴالǊا 

ǈمƯة المحƤعبر الناف  

  241والƦقاق الملتوي ǀحبü من الƴبيد 

لصلة  ذهه تتوقف نازك المالئكة، في معرض مناقشتها لخالدة سعيد، عند نفيو 
وزن صفة عارضة يمكـن أن يقـوم الشـعر    ـالشعر بالوزن والقافية، واعتبارها ال
أعضاء مجلة شعر، الذين ينظرون باحتقار  ن فيولدونها، وهي فكرة لها دعاتها الممثَّ
موزون، فالشـعر ال   غير فترى أال وجود لشعر242.إلى ما يسمونه الشعر الموزون

  243.يكون إال موزونا

" الشـعر الحـر  "وحين تعترض على جبرا إبراهيم جبرا في استعمال مصطلح 
، 244مصطلحها دون مبـاالة  ىبالسطو عل تهمهالذي يعني به الشعر غير الموزون، ت

وإنمـا  <<فتحاول أن تدافع عن أحقية ما أسمته بالشعر الحر بهذا المصطلح، فتقول 
ـ ـألننا نق) بالشعر الحر(دـا الجديـرنـينا شعـسّم ـ ـصد ك هـذا  فـي  مة ـل كل

ألنه موزون يخضع لعروض الخليل ويجري على ثمانية من ) شعر(االصطالح، فهو
فعلى أي وجه تريـد   …طرشال ألنه ينوع عدد تفعيالت الحشو في) حر(أوزانه، وهو
  245>>تسمي النثر شعرا ؟ أن دعوة النثر
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حين ينفون الصلة بـين   "شعر"  أعضاءى ـبالالئمة عل المالئكة نازكي حنْوتُ
الوزن والشعر، فتسأل عن دواعي تمييز لغات العالم كلها بين الشعر والنثر، إن لـم  

   246.يكن الوزن هو العنصر المميز بينها

هؤالء في إلحاق النثر بالشعر، إلى شعورهم بدونية النثـر   وتعزو نازك رغبة
ـ من خالل تسمية رائهم لموهبتهم ازدأمام الشعر، وهم بذلك يعبرون عن   هما يكتبون

ر قيمته الذاتية المتميـزة  ثفللن ،وكان أحرى بهم أن يسموا األشياء بأسمائها 247.شعرا
، فلكـل حقيقتـه ومعنـاه    ني واحد من االثنين عن اآلخـر غْعن قيمة الشعر، وال ُي

  248.ومكانه

إن قصيدة النثر، تبعا لذلك، ليست سوى نثر طبيعي خال مـن الـوزن ومـن    
على شعراء قصيدة النثـر فـي    لذلك تعيبو  249.اإليقاع اختاروا أن يسموه قصيدة

لبنان تسمية ما يكتبونه بالشعر، معتبرة إياه مجرد نثر، فما يكتبه هؤالء ليس قصـائد  
لتي نعرفها، إذ الوزن وال إيقاع وال قافية، وكتاباتهم خالية من أي أثر تشبه القصائد ا

لمـاذا  فوإذن <<:، ومن ثم تتساءل نازك متعجبة250للشعر، فليس فيها بيت وال شطر
   251كتبوا على الغالف أنه شعر؟ تراهم يجهلون حدود الشعر؟

، >>عا إلى أشـطر مقطّ<<أن يكتب  ، حسب المالئكة،من خصائص الشعرإن 
في  252.على الترجمات النثرية العربية للشعر الغربي اعتمادها التقطيع تأخذن ثم وم

وإنمـا يسـتحقها    ، أن التقطيع هبة أعطتها اللغة العربية للشاعر وحسـب <<حين 
تلـك هـي   . إن التقطيع مالزم للشـعر …الشاعر ألنه يكتب وحدات موسيقية موزونة
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ومن ثم تشير الباحثـة إلـى أن   253.>>وقد جرى عليها تاريخنا األدبي كله. القاعدة
  254.المتلقي يكره أن يقرأ شيئا مقطعا على أسطر بال سبب مبرر كالوزن

  :البحƘ عن جنƧ لقصيدة النثر،عƦ الدين المناصرة 3.4

إن مسألة الجنس الذي يمكن أن تنضوي تحته قصيدة النثر هي التـي شـغلت   
الذي أردفه بعنـوان  " النثرإشكاليات قصيدة " الشاعر عز الدين المناصرة في كتابه 

  ". جنس مفتوح عابر لألنواع" فرعي دال في هذا السياق وهو

يرى المناصرة أن من األفضل لقصيدة النثر إعالن االسـتقالل عـن الشـعر    
ويشير فـي  .256، فهي قد حازت االعتراف بشرعيتها كجنس ثالث مستقل255والسرد 

النثر هو ارتبـاطهم الحمـيم    هذا السياق إلى أن الهاجس المركزي عند كتاب قصيدة
على الرغم من أن قصيدة النثر الفرنسية التي هي مرجعية قصـيدة  ،بالجنس الشعري

أيضا بالنسبة لقصـيدة   الشأنالنثر عندنا قد ولدت من النثر كما يؤكد الكثيرون، وهو 
لشاعرية العالية لقصيدة النثر ، بيـد  باراف الباحث ـذا مع اعتـ، ه257النثر األلمانية

ذلك ال يمنحها االعتراف بكونها شعرا كامال ، فقد ظلت هذه المسألة فـي دائـرة    أن
ويستعير الباحث مصطلح الشعر الكامل من جون كوهن  2001.258الشك حتى في سنة

  :259في تصنيفه التجنيسي للشعر والنثر الذي هو على النحو اآلتي

  الداللية الصوتية الجنس
  + _ قصيدة النثر
  _ + نثر منظوم

  + + عر كاملش
  _ _ نثر كامل
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من االعتماد على هذا الجدول أن ما يحرم قصيدة النثر من االنتمـاء   واضُحال
إلى جنس الشعر إنما هو ، في رأي المناصرة، افتقارها إلى الطاقات اإليقاعية التـي  

إن قصيدة النثر حسب المناصرة .يتوفر عليها الشعر المنظوم الذي هو الشعر الكامل
ما يدعوه بالداللة الصوتية وينقصها اإليقاع الشعري رغم اشتمالها على إيقاع  ينقصها

خـاطرة   ه، ومن ثم كانت قصيدة النثر في عرف260نثري وصور شعرية ولغة شعرية
إنهـا حسـب   .كما أشرنا أعـاله  261نثرية ، وكتابة خنثى ونصا مفتوحا وجنسا ثالثا

لشعرية الباردة ، قصيدة الصقيع ال ذكر وال أنثى ، فهي مزيج من الصور ا<< تعبيره
وهذا مـا يجعلهـا   . الجميل الخالية من اإليقاع الذي هو العنصر المركزي للقصيدة 

نوعا كتابيـا جديـدا أقـرب إلـى النثـر ألنـه يخلـو مـن الداللـة الصـوتية           
وهي نص األنواع ، إذ تشتمل على أنواع متعددة سردية وشـعرية  262.>>واإليقاعية
   263.ومسرحية

يـرى أن هـذه    هوباحث على إقصاء قصيدة النثر من دائرة الشعر ، وال لّحوُي
قد وضعت النصين الشعري والنثـري  ) قصيدة النثر(القصيدة باعتمادها هذه التسمية 
نصوصـا  <<ولذلك نلفي الباحث يصرح بأنه يقرأ  264.في تناقض ألنها ليست شعرا

  265.>>جنسا ما قصيدة النثر باعتبارǉاجميلة من 

  

  : لنثر مجرد نثر Ǘ شƴرقصيدة ا 4.4

يرى محمد عالء الدين عبد المولى أن قصيدة النثر هي تطوير للنثر العربي ال 
، ومن ثم فإن القول بأنهـا  266في النثر ال ثورة في الشعر ثورةŻ ،بذاكهي ،للشعر، و

                                                           
  .79، ص املرجع السابقانظر  260
  . 78،صاملرجع نفسهانظر  261
اس     . 1997مارس 28،  6695العـدد ) السعودية(لعربية ؟ الشرق األوسط ى أين تسري القصيدة ـإل: عز الدين املناصرة  262 د العب ضد  : نقال عن محم

  .126ص ،2000بريوت /، الدار البيضاء1ط شعرية قصيدة النثر، املركز الثقايف العريب،الذاآرة ،
  .100إشكاليات قصيدة النثر،ص : املناصرة  عز الدين انظر 263
  .77ص  ،املرجع نفسه انظر  264
  .والتشديد يف الكتاب.76،صرجع نفسهامل 265
  .110ص،  2006مفهومات قصيدة النثر منوذجا، احتاد الكتاب العرب، دمشق  وهم احلداثة،: انظر حممد عالء الدين عبد املوىل 266



 üوǓا üصƻال :ƹلح والتصنيƯالية المصǀشƋ 

 

تطوير للشعر العربي إنما هو قول ينطوي على جمع تلفيقي بين متناقضين مختلفـين  
ويؤمن الباحث بأن قصيدة النثر قد قامت بما يشبه الثـورة  267.لنتائجفي المقدمات وا

في تقنيات النثر حتى صارت مستقلة بذاتها وال تشبه النثر الذي تمخضت عنه، وقـد  
استطاعت بفضل اجتراحها آفاقا تعبيرية ورؤيوية أن تشق لنفسـها طريقـا جعلتهـا    

الـرأي  هـذا  و268.للنثـر  خارج القصيدة العربية وخارج الشكل والمفهوم التاريخي
  .يتطابق مع رأي المناصرة الذي يعتبر قصيدة النثر جنسا كتابيا ثالثا

يا على هـذا  بة قصيدة النثر إلى جنس الشعر تعدِّنسويذهب الباحث إلى أن في  
الجنس، وعليه فإن تسمية هذا الشكل اإلبداعي بالقصيدة ليس إال من قبيـل المجـاز   

ى تبعية النثر للشعر هو انتقاص حقيقي من قيمة النثر، أن اإلصرار عل كما. والكناية
  269.ي مرتبة النثرر قناعة لدى أصحابه بتفوق الشعر وتدنّضِمألن هذا اإلصرار ُي

ويعزو هذه النظرة السلبية إلى النثر إلى أن الشعر في الالوعي العربي له سحر 
عرب قد أطلقوا على وجاذبية استثنائية تصل إلى حد القداسة، والدليل على ذلك أن ال

  270.القرآن صفة الشعر ألنهم ال يجدون شكال أميز للتمييز واإلبداع خارج الشعر

ـ ، فيما يرى الباحث، دورا سلبيا >>الشعر ديوان العرب<<وقد لعبت مقولة ي ف
تهميش أشكال تعبيرية مهمة، وهكذا أدى ترسيخ طقوسية خاصة بالشعر إلى إنتـاج  

ي صالح التجارب األدبية، من ذلك أننا قد نواجـه نصـا   عادات ثقافية لم تكن دائما ف
يفوق حتى إمكانيات الشـعر، لكننـا   ) كنصوص النفري مثال(نثريا ذا مستوى عال 

  271.نشعر حياله بعقدة نقص ألنه ليس شعرا
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  :في النقد الƸربي وموقƲ قصيدة النثر ثنائية الشƴر والنثر 5.4

  :لنثرألبيريƧ والƻرق بين الشƴر وا.ǃ.ر 1.5.4

يشير ألبيريس إلى أن فكرة النوع األدبي المميزة لعصور انتظام العالم اإلنساني 
قد اختفت تقريبا في عصرنا ، بيد أنها ما تزال قائمة من خالل التمييز البسيط بـين  

لص البيت من مصـطلحات العـروض الشـكلية ، أم    ـعر والنثر، وسواء تخـالش
فإن الفرق بين االثنين يظل واضحا، مـن   اكتسب النثر، على العكس، صفات شعرية

خالل كون النثر يظل مكونا من تسلسل في األفكار أو األحداث أو الحوار، في حين 
أن هذا التسلسل ليس جوهريا بالنسبة إلى الشعر، وعليه فإن التمييز يظل محتما وإن 

    272.كان معناه مختلفا عما كان عليه قبل قرن من الزمن

، فقـد   *التمايز الشكلي بين الشعر والنثر لم يعد واردا اليومويؤكد ألبيريس أن 
افية ، بـل فقـد أحيانـا    ـاع والوزن والقـن الحاالت اإليقـفي كثير م الشعُر فقَد

الحرارة ، كما تحرر بوجه خاص من المنطق الخطابي، وهذا التحرر في حد ذاتـه  
تعريفا لشـعر خـاص   ولذلك فإنه إذا أردنا  273.يميز ، من جديد، الشعر من النثر

بعصرنا ، فعلينا أال نبحث عنه في تقلبات الشكل ، وفي االختفاء التدريجي لضوابط 
النوع الذي يحـب أن  : ويخلص إلى التأكيد أنه يظل هناك نوعان أدبيان 274.البيت

يحافظ على حب المنطق في سرد األفكار وعرضها ، والنوع الذي يـرفض هـذا   
ويظـل النثـر سـردا منطقيـا     275.الشعر والنثرالمنطق، وباختصار ، يظل هناك 

ها مغامرة سلوك إنسـاني، وهـو ،لهـذا    ـي يصفـمتسلسال ، وتبقى المغامرة الت
السبب، يطرح مشكلة أخالقية ، في حين أن الشعر ليس سردا وال يـراهن علـى   
سلوك أو رأي ، بل على مجرد احتكاك بالعالم ، ولهذا فهو مغامرة معرفة، وهـو  
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ومن ثم فإن التعريـف  277.كشف عن عالم مجهول  276ه من قبل،كشف عما لم نر
الحقيقي للشعر المعاصر يكمن في وظيفة الممارسة الشعرية التي من سماتها أنهـا  

عن الشعر  ختلفوي 278.ترفض السرد والوصف أو حتى استفزاز العواطف والتأمل
حساب قيمة أيضا في كون األول هو اللغة التي تضحي كثيرا أو قليال بالنحو ل رالنث

الكلمات الذاتية والتقاءاتها ، بينما يمثل الثاني اللغـة التـي ال يفقـد فيهـا النحـو      
  279.حقوقه

إن الشعر ضد المنطق ألنه تعبير عن عالم غير متناسق، ومـن هنـا يصـبح    
فهو يخاطر بالتعبير بواسطة اللغة البشرية عـن  : الشعر المعاصر رهانا متجددا أبدا 

وألن الشعري هو ما ال تستطيع .خلق اللغة البشرية للتعبير عنهماانفعال أو حقيقة لم تُ
فالشـاعر   ،اللغة التعبير عنه  فإن الشعر سيصبح  مخاتلة وتمردا ونضاال ضد اللغة

الحديث ال يعبر بالشعر عما يمكن أن يعبر عنه نثرا ، وإنما يريد للشعر أن يقول ما 
  280.ى منطق اللغة الدارجةيمكنه أن يقوله وحده، أي ما يكون مستعصيا عل

،ومن ثم فـإن  281إن الممارسة الشعرية ، إذن، هي التي تحدد الشعر المعاصر
المحـاوالت  " الشكل يسقط أمام النية ، لذلك فإن هناك نصوصا نثرية تعتبر من قبيل

إذا كانت تهدف إلى ربط عالقة بين حساسيتنا أو خيالنا وبين بعض قوانين " الشعرية
فهنـاك بعـض األعمـال    . التي تهملها المالحظة العامية أو العلمية العالم وإيقاعاته

تتميـز بمنطقهـا   ) مـثال " دومينيك روالن " مستنقعات" روايات كوكتو ، و( النثرية 
المرتبط بالمدهش والغريب، ولذلك فإنها تتموضع عند الحدود الفاصلة بين " الشعري"

عمال بعالم مجهول خلف الرؤيـة  الشعر والنثر، ويكون ذلك بمقدار ما توحي تلك األ
  282.العادية لألشياء

                                                           
  .129،صالسابق انظر املرجع 276
ه عنا العامل من الروتني والعادة، والكشف عن الوجه اخلفي للكـون،  رؤية ما خيفي<< :بأهنا وحيدد ألبرييس وظيفة الشعر املعاصر .132،صنفسهانظر املرجع  277

الشعر على عاتقه  اسيأخذمههذه هي املهمة واالمتياز اللذان : ونزع احلجاب عن العالقات واملراسالت السرية ، وبالتايل استعمال لغة وجمموعة من التداعيات السرية 
ويزعم الشعر ، بقدر ما ال يكون إال ذاته، يزعم انه يكشف النقـاب عـن   …ها نفسه على زخرفة العامل املشتركبعد قرون كالسيكية أربعة كاملة كان قد وقف في

  .140،139املرجع نفسه، ص ص . >>حقيقة العامل الذي ال نعرف كيف نراه والذي يعلمنا الشاعر أن نراه: حقيقة ختصه وحده 
  .130ص،انظر املرجع نفسه 278
  .127انظر املرجع نفسه ،ص 279
  .128ص انظر املرجع نفسه، 280
  .131انظر املرجع نفسه، ص 281
  .من املرجع نفسه 133وعن أصول هذه النظرة إىل الشعر تراجع الصفحة . 132انظر املرجع نفسه، ص 282



 üوǓا üصƻال :ƹلح والتصنيƯالية المصǀشƋ 

 

ظ على هذا التمييز بين الشعر والنثر عدم توفره على عناصر عملية إن المالَح
ما الـذي يجعـل مـن    : تتيح التفريق بسهولة بينهما ، ولنا أن نسأل في هذا المقام 

  كوكتو ،مثال، محاوالت شعرية ال شعرا ؟  جان روايات

  : لحدود بين الشƴر والالشƴرياǀبسون وا 2.5.4

مـا الشـعر؟ عـن تعريـف     " يتساءل ياكبسون في مقال له تحـت عنـوان   
ا تحديد هذا المفهوم فإن علينا معارضته بمـا لـيس   ـه إذا أردنـويجيب بأن،الشعر

ويضيف ياكبسون أنه .283ا في الوقت نفسه بصعوبة تحديد ما ليس بشعررŌِقشعرا ، ُم
دوات الشعرية النمطية لدى شعراء عصر ما، فإننا لـن  حتى لو تمكنا من تحديد األ

نكون بذلك قد اكتشفنا حدود الشعر ، ألن تلك األدوات نفسها تستخدمها خطابة هـذه  
الحد الذي يفصل األثـر  << وعليه فإن .284المرحلة ، بل إن الكالم اليومي يستعملها

دارية للصـين  قل استقرارا من الحدود اإلأالشعري عن كل ما ليس أثرا شعريا هو 
تغير مع الزمن، ولكن ـهو يـثابت ، ف رالشعر غيي أن مفهوم ـذا يعنـ،وه285>>

عنصرا فريدا ال يمكن اختزاله بشـكل   Poeticitéأي الشاعرية  *تبقى الوظيفة الشعرية
ن من بنيـة مركبـة   ميكانيكي إلى عناصر أخرى ، وإذا كانت الشاعرية مجرد مكّو

العناصر األخرى ويحدد معها سلوك المجموع ، ولذلك ل بالضرورة ن يحّونها مكّوفإ
في أثر أدبـي مـا وبلغـت درجـة     ) الوظيفة الشعرية ( فإنه إذا ظهرت الشاعرية 

وفي هذا اإلطار يمكننا فهم تحديد ياكبسون .286الهيمنة، فإننا سنتحدث حينئذ عن شعر
 287.>>اللغة في وظيفتها الجمالية<< للشعر بأنه 

ية للغة ، حسب ياكبسون في كون الكلمة تدرك بوصفها وتتجلى الوظيفة الشعر
كلمة ال بديال عن الشيء المسمى وال كانبثاق لالنفعال ، وتتجلى في كون الكلمـات  
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وتركيبها وداللتها وشكلها الخارجي ليست مجرد عالمات مختلفة للواقع ، بل إن لها 
  288.وزنها الخاص وقيمتها الخاصة

دورا مهما في تحديد مفهوم الشعر الذي هو  ،ينا يأخذ مفهوم المهيمنة ، كما رأ
  :مفهوم خاضع للتطور والتغيير باختالف العصور، يقول ياكبسون

إنهـا  :لألثر األدبي   Focalويمكننا تعريف المهيمنة باعتبارها عنصرا بؤريا << 
  .289>>تحكم وتحدد وتغير العناصر األخرى ، كما أنها تضمن تالحم البنية

ما بسيطا ، وهو ليس وحدة غير منقسمة ، بل هو في ذاتـه  الشعر ليس مفهو 
نظام من القيم يتوفر على سلمية خاصة لقيمه العليا والدنيا ، وبين هذه القـيم قيمـة   

ال يمكـن  )في إطار حقبة معينة، واتجاه فني معين(رئيسية هي المهيمنة التي بدونها
كسـب األثـر   نة هي التـي تُ فهذه المهيم.م باعتباره شعرا م أو يحاكَفَهللشعر أن ُي

في األثر األدبـي  : وهذه المهيمنة يمكن البحث عنها في مظان متنوعة  290.نوعية
لفنان مفرد، أو في مجموع أصول مدرسة شعرية، وحتى في فـن حقبـة معينـة    

  291.باعتبارها كال واحدا

3.5.4 Û نǉوǀ ر والنثروجونƴعن حدود فاصلة بين الش Ƙالبح:  

س الفروق الكائنـة بـين   تلمُّ" بنية اللغة الشعرية" بهيحاول جون كوهن في كتا
  .الشعر والنثر ، متبعا في ذلك البحث المتدرج المتأني 

ويرى كوهن في النثر العلمي تجليا لكل خصائص النثر التي يقابلها بخصائص 
الشعر ، وفي هذا السياق يشير كوهن إلى أن تالحم األفكار سـمة مميـزة للتفكيـر    
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أي أن ثمة تسلسـال   ،ة تالية ـود بالضرورة إلى جملـكل جملة تق إنالعلمي ، إذ 
   292.منطقيا ، وهو ما ال نجده في الشعر، على األقل في الشعر الحديث

يء مـا ، لكنـه ،فـي    ـو النثر مضافا إليه شـوهن أن الشعر ليس هكويؤكد 
معتـل   حقيقته، مضاد للنثر ، ومن هذه الناحية يبدو الشعر سلبيا تماما ، كأنه شـكل 

ي أن الشعر ـللغة ، ولكن هذا العنصر األول يتضمن عنصرا آخر إيجابيا ، يتمثل ف
كي يعيد بناءها وفقا لتخطيط أسمى، وهـذا العنصـر   ـادية إال لـال يهدم اللغة الع

  293.السلبي ،باعتباره شرطا ضروريا للعنصر اإليجابي،لم يحظ بدراسة منظمة

ـ ـاط المثقفـأوس نـع بيـى الخلط الواقـوهن إلـيتعرض ك وزن ـين بين ال
والشعر ، وهو خطأ علينا االحتراس منه ، ولكن علينا في المقابل أال نقع في الخطأ 

والدليل 294.المضاد فنجعل من الوزن مجرد زينة أو قيود تكبل حرية التفكير الشعري
على أن الوزن ليس كذلك ندرة قصيدة النثر ، فرغم النجاح الذي حققتـه ، ظلـت   

استثنائية ، وحتى بودلير الذي أعلن طموحه لتحقيق معجزة النثر الشـعري  ظاهرة 
يظل أكبر  هنفإالذي يكون موسيقيا بال وزن وال قافية ، ورغم تحقيقه لذلك الطموح 

ورغم ما عرفت قصيدة النثر من تنقيحات علـى امتـداد   ". أزهار الشر" في ديوان 
  295.م، المركب الطبيعي للشعرظلت ، إلى اليو" قصيدة الشعر"تاريخها إال أن 

ويعود كوهن إلى التأكيد على أن الوزن ليس هو الشعر ،كما أنه ليس قيدا يحد 
من حريته، ذاك أن التغيير يتم على مستويين في اللغة، صوتي ومعنوي، والمستوى 
الثاني ، دون شك ، دليل على أن قصيدة النثر موجودة من الناحية الشـعرية ، فـي   

الذي يعتمد على تناسق الكلمـات فقـط إال مـن الناحيـة      للشعر دحين أن ال وجو
نه في هذه الحالة كومعنى هذا أن الشعر يمكن أن يستغني عن الوزن ، ول. الموسيقية

ن الفن الكامل عليه استخدام كل أدواته ، ومن ثم كانت قصيدة إإذ  ،سيتسم بالنقصان 
   296.انب الصوتي من لغة الشعرالنثر تبدو كالشعر األبتر بسبب استغنائها عن الج
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إن الوزن ، في نظر كوهن، وسيلة لجعل اللغة شـعرا ، دون أن يعنـي ذلـك    
المماهاة بين الشعر والوزن فهذا أمر قد سبق لكوهن التنبيه إلى خطئه،إذ ال وجـود  

  297.للوزن إال باعتباره عالقة بين المعنى والصوت، أي إنه بناء صوتي ـ معنوي

في مقابل النثـر  لوزن بأنه دائري ل G.Hopkinsهوبكنز  ض كوهن لتعريفعرتيو
، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن  298الذي هو امتدادي فالوزن يدور دائما حول نفسه

مثال يردد بصفة << : عندما حدد الوزن بأنهاكبسون يهذا التعريف هو الذي اعتمده 
عريف لـيعلن  و يقف كوهن عند هذا الت 299.>>كلية أو جزئية نفس الصور الصوتية

أنه يثير الكثير من المشاكل ، كما أن الكثير من علماء األصوات يعارضه، ومـنهم  
  G.lote.300جورج لوت 

ـ ،أن كوهن ا يرىـإن من أهم شروط أي تعريف، كم جامعـا   اريفـيكون تع
لى كل أجزاء المعرَّف ، والتعريف السابق ال ينطبـق إال علـى   عمانعا، أي منطبقا 
هذا البد من إعادة صياغته بدال من إقصاء الحاالت التي ال تتفق لالوزن التقليدي ، و

  301.معه ، مثل الوزن الحر الفرنسي الذي ال يلتزم ال بالبحر وال بالقافية

أما التعريف البديل الذي يبحث عنه كوهن فيرى أنه يجب أن يستجيب لثالثـة  
  :شروط

  .أن ينطبق على كل شعر تقليدي أو حر - 1
  .لون من ألوان النثرأن ال ينطبق على أي  - 2
  302).ما هو مكتوب(أن يكون مبنيا ، فقط، على المعطيات الخطية - 3

 ، وهي التيويرى كوهن أن ثمة خاصة قابلة لالستجابة للشروط الثالثة السابقة 
ويظهر ذلـك فـي   303.المقال الموزون Découpageنا بها ما يمكن أن يسمى بتقطيع يمّد
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شعر من خالل الطباعة ، إذ نالحـظ أن  اختالف صفحة من  النثر عن صفحة من ال
، وكل بيت ينفصل عن السطر التالي له ثمة عودة إلى السطر بعد كل بيت من الشعر

، وهذا الفراƷ هو رمـز  )عرضا(بفراƷ يمتد من الحرف األخير حتى نهاية الصفحة 
   304.خطي للوقف أو الصمت

دة على أسـاس  إن فهم المقال، كما يضيف كوهن، يتطلب تقسيمه تقسيما يتم عا
ويسهل 305.المعنى ، ولكن التقسيم المعنوي يزدوج من خالل تقسيم صوتي مواز له

ي التقسيم ، ومـن ثـم يمكـن    ـاق نوعـالل اتفـن خـتنظيم المعطى اللغوي م
الحديث، باستعمال مصطلحات الدراسات النفسية للشكل ، عن شكل قوي في حـال  

احد، وشكل ضعيف في حال ما إذا كان ما إذا كان نوعا التقسيم يعمالن في اتجاه و
   306.أحدهما ضد اآلخر

النثـر يتميـز   /واعتمادا على هذين التصنيفين يالحظ كوهن أن المقال العـادي 
وازي الصـوت والمعنـى علـى كـل مسـتويات      ـر تـبالشكل القوي ، إذ يظه

ل ذلك التـوازي  ـن انتفاء مثـفيالحظ كوه) اللغة الموزونة( ، أما الشعر307التقسيم
  :ه ، متمثال ببيتين من فيرلين همافي

ƹريƢالÝا تريدين منيƤما ÛƖرياǀƤ Û ƖرياǀƤ  

  ǀان يƯłيرł السمان عبر الريح الواǉنة

فيالحظ أن بين البيتين وقفة هي الوقفة العروضية ، ووظيفتها اإلشـارة إلـى   
انتهاء البيت وتمام البحر ، وعليه فإن الوقف هنا ليس له قيمة معنوية ، فهو يفصل 

هذا يعني أن ثمة إلغاء للوقف 308).المبتدأ والخبر الفعلي( حدتين بينهما ترابط شديدو
 Grammontالمعنوي لصالح الوقف العروضي عمال بالمبدأ الذي أشار إليه جرامـون  

القائل بأنه في حالة وجود صراع بين البحر والتركيب فإن النصـر يكـون دائمـا    
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ويترتب على ذلك قيام البيتين بالكيفية 309.للبحر، وعلى الجملة أن تخضع لمتطلباته
ا يجعل اإللقاء شاذا ، فتجاهل عالمة االستفهام يجعل العبـارة ضـعيفة   ـأعاله مم

البناء ، إضافة إلى ارتباط كلمة الخريف ، بال واسطة، بالكلمة السابقة عليها ، وفي 
الناحيـة   الرغم من ارتباطها بها مـن  علىالمقابل تفصل عن الكلمات التالية عليها 

  310.ن لدينا هنا لونا من انقطاع التوازي بين الصوت والمعنىإ، وعليه فالتركيبية 

ـ  ، ذلك أن الوزن يضع الوقف حيث يرفض المعنى معنى ظـاهرة   أوبذلك تنش
حالة خاصـة للصـراع بـين البحـر الشـعري      <<التضمين التي يعتبرها كوهن 

   311.>>والتركيب

خاصية الخروج << ة تتمثل في كون وينتهي كوهن، إلى تسجيل مالحظة مهم
على قواعد التركيب هي الخاصية الوحيدة التي يتفق فيها الشعر التقليدي والشـعر  

ألنهـا توجـد فـي كـل أجـزاء      " التعريفيـة "الحر، فهي إذن الخاصية الوحيـدة  
ومن ثم يكون الشعر مخالفة لقواعد التركيب ، ومجاوزة بالقياس إلى 312.>>المعرَّف

وخاصـية الخـروج   313.الصوت والمعنى التي تسود كل ألوان النثرقواعد توازي 
ويمثـل  314.والمخالفة هاته ليست من قبيل الصدفة ، ولكنها جوهر الكالم الموزون

ن حيث التوازي بـين الصـوت والمعنـى    ـختالف بين الشعر والنثر ملالكوهن 
وت من خالل متداول بين نقاد الشعر ، ُيمثَّل فيه المعنى والص بياني رسمبوعدمه ، 

  :315خطوط أفقية ، والوقفات من خالل خطوط عمودية

  

  النثر                            

  ــــــــــــــــــــــــ صوت
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  ــــــــــــــــــــــــ معنى

         

  الشعر                  

  ــــــــــــــــــــــــ صوت

  ــــــــــــــــــــــــ معنى

  

ينظر كوهن إلى قصيدة النثر في نطاق الخاصية سالفة الذكر ، يالحـظ  وحين 
ال تختلف ، في الواقع، عن الشعر إال في عدم مراعاتها لقواعد المـوازاة فـي    هاأن

الوقف، وهنا ، تحديدا، يكمن المعيار الوحيد الفارق بين قصـيدة النثـر والشـعر    
النثر وحضورها في الشـعر  وللتدليل على انتفاء هذه الخاصية في قصيدة 316.الحر

ر من قصيدة النثر ـوآخ "كلوديل "لـ  ر الحرـالشع نـما ـنموذجيسوق كوهن 
  . "بودلير"ـ ل

  :يقول كلوديل

Ǘ  

Ǘالبحار و  

 Ǎر علƢƆ ƿي سمƤال ƿالسم  

ǈلǀ üوالبرمي ǈسƻن ƅالشي ǈنǀل ÛǈلǀƉأن ي ƿوش  

Ûوالوريد الحي  

  .Ƌنني أتƉلق.Ƌنني ألƒƴ.والماƅ نƻسÛǈوالƴناصر
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إن المالحظ هنا أن نهاية البيت ال تلتقي مع نهاية الجملة ، مع أن الشعر هنـا  
حر ال يخضع لقيود البيت والقافية، فالوقف إذن لم يفرضه عدد المقاطع وال متطلبات 

  317.المعنوي أمر متعمد في هذه الحالة/ القافية، ومن ثم فإن قطع التوازي الصوتي

  :يقول بودليرو

ǀن أن يǀنسان يمǕيداƴبة سƷالر ǈقƦي تمƤنان الƻن الǀل Ûون شقيا.  

Ƌنني أستƴين برسǃ تلƿ التي ǊưرƖ لي مراƖ نادرة Û واƢتƖƻ بسرعة Ƣارقة 
ǀشيƅ جميü يندǃ عليǈ وراƅ المسافر المحموü ليال Ɖǀ ÛنǊا اƢتƖƻ منƤ عǊد بƴيد 

  .وüǀ ما توحي بǈ فǊو ليلي وعميق

  رار Ʒامضةعيناǉا مƸارتان يتǓǔ فيǊما من Ʒير وضوƝ أس

  ونưرتǊا تومǀ ƭالبرق Ƌ ÛنǊا انƻجار في قلƒ الưلمة

لماذا تسمى هذه القصيدة نثـرا بينمـا تـدعى    : السؤال اآلتي كوهن هنا يطرح
إن الملمح الوحيد الذي يميز بين القصيدتين هـو أن قصـيدة    ؟ قصيدة كلوديل شعرا

الجملة، وهو مـا ال  المعنوي بوقوفها دائما على آخر /بودلير تحترم التوازي الصوتي
  318.نجده في قصيدة كلوديل

  

   : برنار وقصيدة النثر الƸربيةسوƦان  -4.5.4

أهداف تتخطى األهداف  بوصدائما  تجهترى برنار أن قصيدة النثر يجب أن ت
ها أال تتعارض مع خصائص ثالث يتميـز بهـا   ـر الدارج ، إذ عليـالخاصة بالنث
فقد كان من عادة بودلير ،عند كتابة 319.كثافةالالنفعية، والغموض وال: الشعر ، وهي
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أن يكثف ويحذف التقنية الزائدة ، والتأمالت ذات اللهجة األخالقيـة  <<قصيدة النثر، 
  .320>>الخالصة

 )Couplets( إلى مقـاطع  النص كما أن بودلير، كما تشير برنار، كان يعتبر تقسيم
 Stropheقطع الشـعري من خصائص قصيدة النثر ، فيصبح المقطع مرادفا للمخاصية 

، وقيمة هذا التقسيم تكمن ، في نظر برنار، فـي أنـه يسـمح    321في الشعر المنظوم
ائية ، فيبـرز الخـيط   حبتهوية قصيدته ، وبأن يفصل العناصر بوقفات إي<<للشاعر 

  322.>>األخير ، على إيجازه، بطريقة أشد تأثيرا أيضا

بودلير تقف عند إحسـاس  وحين تعود برنار إلى دوافع كتابة قصيدة النثر عند 
كاتب القصة يمتلك فـي حوزتـه تعـددا فـي     <<بو، بأن .أ.بودلير ، وهو يترجم إ

ـ   ،التيوالسـخرية  ،والتهكمية ،والوقع المتأمل ،وظالل اللغة ،النغمات  ايتخلـى عنه
 اتكاد تكون أقاصيص تـأثر " سأم باريس"وهذا ما جعل بعض قصائد  ،323>>الشعر

 وانفتاحأكبر حرية ب يتمتع بودلير في قصيدة النثر شكال بإدجار أالن بو ، ولقد رأى 
  324. قصيدة النظم أشد مما هو كائن في 

  :صƴوبة التمييƦ بين اǓشǀاü الشƴرية -5.5.4

يطرح النقد الغربي مسألة صعوبة التفريق بين األشكال الشعرية التـي تتخلـى   
  ":مانسل جونز"عن الوزن العروضي ، يقول البروفيسور 

واألشكال األخـرى   vers libreة محاولة للتفريق نظريا بين الشعر الحر إن أي<< 
محاولـة  )  Versetأو الــ   مثل النثر الشعري (التي تعتمد على اإليقاع دون الوزن 

عنيدة ، بجانب نزوع جميع هذه األشكال إلى اقتباس بعضها من بعـض اضـطرارا   
طابق تطابقا مطردا مع أي نوع ولهذا يظل الشعر الحر سلبيا في األساس ، إذ ال يت…
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والشيء الواضح على .كما يقول ماال رميه >> إنه متعدد األشكال<< .أو نمط واحد 
   325>>األقل أن ذلك المصطلح نفسه مجموعة من األشكال المتنوعة المتقاربة

من خصـائص  << إلى أن " كاليف سكوت" ومن ثم يمكننا أن نفهم لماذا يشير
مقدرتها على االحتفاظ بطبيعتها العرضية ، وحـدتها التـي   …قصيدة النثر األساسية 

، وهو يرى أن تاريخ هذه القصيدة المتقطع يجعل من 326>>تستعصي على السيطرة 
الصعوبة بمكان أن نبت فيما إذا كانت قصيدة النثر قد أحاطت نفسها بحـدود كافيـة   

غريبة لشـعراء   لتتميز كجنس ، كما ال يمكن البت فيما إذا كانت هذه القصيدة بدعة
يتسمون بالغرابة أو إذا كان من األفضل النظر إليهـا علـى أنهـا شـيء انتقـالي      

وهذا يعني ، كما يستخلص محمد عالء الدين، أن من خصائص قصـيدة   327.وعابر
  :النثر ثالث خصائص أساسية

  .أنها ذات تاريخ غير مكتمل ، وغير مرتبط بنمط ثابت - 1
  . طبيعة عرضية غير مطلقةكانت قصيدة النثر ذات وتبعا لذلك  - 2
وهذا الواقع يجعل من الصعب الجزم بما إذا كانت قصيدة النثر جنسا  - 3

  328.أدبيا متميزا أم بدعة غريبة ، أم هي شكل انتقالي وعابر

ولعل هذا االستعصاء على التحديد العملي اإلجرائي هو ما دفع إلى االعتمـاد  
ألشـكال الشـعرية والنثريـة    على عناصر شكلية من اجل تمييز قصيدة النثر عن ا

في تعريف  Encyclopedia of poetry and poeticsجاء في موسوعة الشعر وفنونه .القريبة منها
  :قصيدة النثر ما يلي

إنها عمل يمكن أن يضم بعض خصائص الشعر الغنائي أو جميعهـا ، إال  << 
ها قصيرة وهي تختلف عن النثر الشعري في أن… أنها تتخذ على الصفحة شكل النثر 

ومركزة ، وعن الشعر الحر في أنها ال تتقطع إلى أسطر وعن فقرة النثر القصـيرة  
في أنها تنطوي على إيقاع أكثر بروزا ، وعلى مؤثرات نغمية وصور وكثافـة فـي   
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وطولهـا  .لية وامتدادات موزونـة ـواف داخـك على قـد تنطوي كذلـوق. التعبير 
وثالث صفحات أو أربع، أي متوسط طول ) فقرة أو اثنتين(عادة بين نصف صفحة 

  329>>القصيدة الغنائية

وإذا ما اختبرنا الشعر العربي غير الموزون قياسا إلى المحددات الشكلية أعاله 
كان ما كتبه الماغوط وجبرا مثال شعرا حرا وما كتبه يوسف الخال وأنسـي الحـاج   

بيـة لهـذه األشـكال    ،وهذا ما يذهب عليه البعض متأثرا بالتحديدات الغرقصيدة نثر
  . الشعرية

الفروق الشكلية التي تبقى فـي نظرنـا    ىالسابق إلالتعريف  واضح ميلĈمن ال
مهمة ألنها عملية أكثر من غيرها ، تماما مثلما تحدد شعر التفعيلة قياسا إلى الشـعر  

من خالل االعتماد على نظام األسطر والتفاعيـل   يالشكل الكتابالعمودي بناء على 
ولكن التعريف، في رأينا، في حاجة إلى بعض التعديل حـين  . نظام األبياتبدال من 

فـروق  والذي نراه ، أن الوالذي نراه، في هذا الصدد، . يتعلق األمر بالشعر العربي
المختلفة التي حاول البعض جعلها معيارا للتفريق بين األشكال الشعرية فـي األدب  

نا مضطرين، ولو بشكل مؤقت، إلـى  د أنفسـل غير دقيقة ، ولذلك نجـالعربي تظ
يمكننا التفريق اعتماد المعايير الشكلية لتمييز شكل شعري من آخر ، وفي هذا الصدد 

بين ثالثة أشكال شعرية كبرى ، قد تتنوع داخلها أشكال أخرى فرعية ، ولكنها تظل 
  : منتمية إليها، وهذه األشكال هي

وزون المقفى ، ويدخل ضـمنه  القصيدة العمودية وتضم الشعر العربي الم -1
  .الموشح 

عيل المتكررة على مستوى األسطر لتفعيلة الذي يبنى على أساس التفاشعر ا -2
 .الشعرية

ويدخل ضمنه ما سمي بالشعر المنثـور وقصـيدة   : الشعر غير الموزون  -3
 .النثر
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فـي شـكله    ،مـثال ،وعلى هذا األساس ، ال يهمنا اختالف ما يكتبه الماغوط 
، تماما مثلما أن الشعر المقطعي الذي كتبـه   يكتبه أنسي الحاج ن بعض ماع الكتابي

تنويعـا    شعراء المهجر وغيرهم لم يعتبر خروجا على القصيدة العمودية، بل ُعـدّ 
  .عليها الغير
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1- Ƙر الحديƴرية في الشƴة الشƸالل üحو:  
  

ـ  ـإن الكالم على لغة قصيدة النثر يختلط بالك ث ـالم على لغة الشـعر الحدي
قصيدة النثر ال تعدو أن تكـون   كونعموما ، وذلك بسبب من تداخل الهواجس ، ول

هذا يعنـي أن  . 1جارب الشعر الحديث تعمل على تجديد اللغة وتحطيمهاتجربة من ت
ليست حكرا على قصيدة النثر ، وإنما هـي سـبيل    يةلغة الشعرال فيمسألة الثورة 

. لتحقيق التميز وإلثبات الوجـود  السير فيهوجدت هذه القصيدة نفَسها مضطرة إلى 
ثر على عنصر اللغة الشعرية لكن المالحظ أن ثمة تركيزا خاصا من دعاة قصيدة الن

باعتباره عنصر اختالف بين الشعر والنثر، ويعزو أحد النقاد هذا األمـر إلـى أن   
ـ  ْضرية ُيـغة الشعـتوكيد عنصر الل افية والمفـاهيم  ـعف من أهمية الـوزن والق

يكون عنصرا بديال ومؤثرا فـي شـعرية    أنوهو ما يتيح لهذا العنصر 2.األخرى 
  .النص في اآلن نفسه

  
  :حرǀة مجلة شƴر وقضية اللƸة -2

  
على موقف مضاد للواقعية ، وذلك انطالقا مـن منطلـق    "شعر" قامت حركة  

سوريالي قائم في جوهره على رفض تام لكل القيم الفنية القديمة ، وأحيانا لكل القيم 
دون تمييز ، وانطالقا من ذلك كانت اللغة عند الرواد في مجلة شعر شغلهم الشاغل 

أبـو اللغـة   " بنصيحة معلمهم األول جبران الذي يعلن ، صراحة ، أن الشاعر تأسيا
، وأن المقلد ناسج كفنها وحافر قبرها، ومن ثم كان عمل هؤالء على اقتناص " وأمها

ق داللي ، وبذلك استطاعوا، علـى األقـل، أن   ـر خاضع ألي منطـلغة جديدة غي
وه في اللغة مـن روح التمـرد   بما نفخ ،3يضعوا الحركة الشعرية في منعطف جديد

بيد أن مساحة التمـرد  4.غير المألوف ، مما منحها طاقة إيحائية تبعث على الدهشة
  .ليست متساوية عند الجميع ، فهي نختلف باختالف الرؤى والدوافع
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ـ ـيرى أدونيس أن التع ـ  ـبير الشع ـ ـري جـزء م ـ ـن الح سية ـاالت النف

كائن حي متجدد ، والشعر الجديد يعبر عـن  والشعورية ، والتعبير لغة ، إذن فاللغة 
      5.نفسه تعبيرا جديدا،وهذا يعني أن له لغة متميزة وخاصة

ويعود جمال اللغة في الشعر إلى نظام المفردات وعالقاتها ، وهو نظام خاضع 
ومن ثم تميزت لغة الشعر باإليحاء .لالنفعال والتجربة وال يتحكم فيه النحو وقواعده

وال يكون ذلك إال بإفراƷ الكلمة من شحنتها الموروثة التقليدية ، وملئها  ال بالتحديد ،
، وبـذلك  6بشحنة جديدة ، فعلى الكلمة إذن أن تغادر إطارها العادي وداللتها الشائعة

فال تعود هناك كلمة قبيحة بذاتها أو جميلة بذاتها ، إذ  ،تخرج عن مجراها الموروث
ـ 7.دةـالجتكتسب الكلمة بعدا آخر جديدا كل  ـ ـفالش ـ ـاعر الجدي ا يقدمـه  ـد، كم

فارس ينتشل الكلمات من الغدير الذي غرقت فيه ، يستلها كلمة كلمـة  << أدونيس، 
لغـة  << ، فتتكون ، بذلك، 8>>يخيطها كلمة كلمة في نسيج جديد.من نسيجها القديم 
  9.>>ثانية ال عهد لنا بها

،وذلك " نتاج"يرى فيها سوى  وحين ينظر أدونيس إلى الكتابة العربية السائدة ال
بسبب افتقادها التجارَب الكبرى المستندة إلى رؤى فلسفية أو ميتافيزيقية كبرى، فهي 

أكثر انطباقا عليهـا  " النتاج" بذلك ليست رؤية جديدة للوجود ، ومن ثم كانت صفة 
ذه الكتابة هي لغـة المنـتج ال لغـة    ـإن لغة هـيه فـوعل 10".لقـالخ" من صفة 
  :11، واختالف هاتين اللغتين نابع من اختالف المنتج والخالقالخالق
  

ƛالق المنتƢال  
 يصدر عن نموذج أو معيار -
ر عضويا في النتاج ، د التلقي مضَمْعُب -

  .فهو الهاجس األول لدى المنتج

  .يصدر عما هو خارج عن المعايير -
يبدع في معزل كامل عـن هـاجس    -

  .التلقي
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 .يتبع قواعد راسخة  -
  
  لغته مطمئنة -

خلخلـة  ( ال قواعد للكتابة تتحكم بـه  -
  ).القواعد

  .لغته ُمقِلقة -
  
على الرغم من الموقف المتأخر من اللغة العربية عندما مال ، يوسف الخال أما

إلى الكتابة بالمحكية اللبنانية ، فإن رأيه في هذه اللغة ينم عن فهم واع لعمل الشاعر 
ل،لقد كان بموقفه المتزن تجـاه هـذا   وحدود تمرده عليها بما يكفل له اإلبداع األصي

التمرد، واسطة العقد أو المايسترو الذي ينظم حركة اإليقـاع فـي حركـة مجلـة     
  :، يقول الخال 12شعر،على حد تعبير عبد العزيز المقالح

قواعد اللغة وأصـولها ، واألسـاليب   : غير أن هذين التحديين ـ القيدين  << 
ن أصـالة الشـعر   ة األدبي ، هما اللذان يمتحناالشعرية المتوارثة في تاريخ هذه اللغ

فإن هو خضع لهما تمام الخضوع خرجت قصيدته مبذولة جامدة ،وموهبته اإلبداعية
أما الصحيح .ا تمام التمرد خرجت قصيدته هذرا ال حضور لهمآلية ، وإن تمرد عليه

ليب اترف الشاعر األصيل الموهوب بقواعد لغته وأصولها ، وبمبادƏ األسعفهو أن ي
في تاريخها األدبي، وفي الوقت ذاتـه يأخـذ    ةوالمتوارثاللغة الشعرية المتأثرة بهذه 

  .لنفسه قدرا كافيا من الحرية لتطويع هذه القواعد واألساليب ونفخ شخصيته فيها 
القويـة عنـد الشـاعر األصـيل     " (الشـعور "وفي هذا يهتدي الشاعر بملكة  

كـة  ال ملَ "الشعور "كة فملَ.التعبير أو ذاكبما هو خطأ أو صواب في هذا ) الموهوب
  Ƹالعقل هي التي تسدد خطى الشاعر خالل عملية الخلق في اختيار األلفاظ والصـي
التعبيرية المالئمة ،وهي التي تنبهه في حال تجاوزه حدود حريته في التطويع ، لئال 

بل أي ا نفع القصـيدة، ـفم.ه وبين اآلخرينـح صلة بينـال تصلـر األداة فـتنكس
   13>>كالم ، لوال هذه الصلة؟أي لوال حاجة الشاعر الجوهرية إلى االتحاد باآلخرين؟

ويعلق عبد العزيز المقالح على الشروط التي وضعها الخال لمواجهـة تحـدي   
اللغة بأنها شروط كانت كفيلة بخلق حركة شعرية عربية تستوعب طبيعة الشعر دون 
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لتمرد عن يوسف الخال ، لكن تمرده مدروس تنكر للتراث، دون أن يعني هذا نفي ا
  .14ومحسوب بحيث يتم لصالح اللغة و الشعر

ـ ـإن  التمرد  في نظر الخ ـ  ـال ال يطال الجوانب الشك مس ـلية ، ولكنـه ي
يسـتهدف   <<ن المتمـرد الحقيقـي  إالجوهر ، أي اللغة وطريقة الكتابة ، ومن ثم ف

فهو يقسـو  .ذه هذه القصيدة ذاتها تتخ أناكتشاف األلفاظ والمبنى المطلق الذي يجب 
وهو في ما يتعلق باللغة ُينزِل بها األذى ليعززها .على الشيء ال إلزالته بل لتمجيده

. ذلك األمر فيما يتعلـق باألسـلوب  ـوك،قدرتها الفائقة على التعبير ها ويمتحَنَيويقّو
لغوي  إذن، فكل قصيدة ناجحة ال تكون إضافة على التراث الشعري فقط، بل تغيير

ـ  ـومن هن.15>>وشعري لهذا التراث ـ ـا كانت ضرورة المواءمـة بي اص ـن الخ
والتراثي والحديث، وااللتزام بالموروث من األساليب الشعرية ، والحريـة   ،والعام 

  .16من أجل تطوير هذه القواعد واألساليب
إن عالقة الشاعر باللغة،كما يؤكد الخال،تختلف عن عالقتها بالناثر ، فهي عند 

ولذلك فإن الشاعر كثيرا ما يلجأ إلى تفجير الكلمـة   ،شاعر رمز أكثر منها معنى ال
بتحميلها من المعاني أكثر مما تحمل في األذهان،من أجل مفاجأة القـارƏ، وإيقـاظ   

ولكي يكـون  17.إدراكه وحمله إلى عالم غريب وسحري طالما حلم به دون أن يلقاه
ن ينطلق من تحرير اللغة، ونبذ القواعـد  الشعر حديثا ، ال بد ،كما يضيف الخال، أ

إن اللغة في الشعر تتركب بطرائق مغايرة لتركيبهـا فـي   .18والتسليم بمبدأ التطور
البناء النثري، وهي في الشعر ال تخلو من تكثيف وتعقيد، وبعيدة عن تقرير الحقائق 

  .  19المجردة في األذهان
  
  :قصيدة النثر واشتراƯاƖ اللƸة الشƴرية -3 
  

ـ  إن  ورا مفارقـا لالعتيـادي مـن    ـالشاعر مطالب، لكي يؤكد امتالكـه شع
األحاسيس، بأن يتوفر على طاقة لغوية قصوى ، وهذه الطاقة تنم عن وعي شعري 
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متجاوز معاند، بفضل المجاز، لمجانية المعجم وجاهزيته التعبيريـة، وهـذه سـمة    
اق منظومـات ثبـات   اختـر  ىقصيدة النثر باعتبارها إمكانا لغويا جديدا ، قائما عل

الذاكرة ، باعتبارها بنية سوسيولوجية ، وذلك عن طريق تصديع قصـدي للمعجـم   
ومـن هـذا    20.ونقل النص من إلزاماته التوصيفية إلى حراكاته التعبيرية الممتـدة 

أنفة على ـالية المستـل الجمتردة الفع<< ر ـار قصيدة النثـمكن اعتبـالمنظور ي
ـ  الدوام ضـد مـا هـو قـائم ومتر     ـ    ـسـخ جم ؤمَّل ـاليا ، أو هـذا هـو مـا ي

ارها إمكانا لغويا ،يمكنها أن تكون ـإن قصيدة النثر، باعتبـيه،فـوعل21.>>هاـعلي
دة بشأن الشعر ، عن اللغة التـي نؤمـل منهـا بنـاء     ـجسرا نحو طرح أسئلة جدي

مقومات ثقافية أعمق وأشمل وعن طبيعة المهمة التي يتم بموجبهـا تحريـر اللغـة    
  .22الشعرية

معنى ذلك أن التجاوز فعل قصدي واع ، وهو ليس شعريا فحسب ، وإنما هـو  
أي يطـال الـذاكرة   " اآلخـر " اجتماعي بشكل أو بƉخر ، ألن هذا التجاوز يطـال  

  .ه الثباتت نمطا معينا من الكالم ِسمتُفَالجماعية التي أِل
تسـتمد  ومن هنا تكون الكتابة الشعرية بعيدة عن التطابق والتماهي، فهـي ال  

كينونتها إال من االختالف والتباين ، وينتج عن هذا التباين سمات تلتصـق باللغـة   
  :23في النقاط اآلتية ،أدونيس ، حسبالشعرية ، تنحصر

  .أن الكتابة ال تعود مجرد نقل وإنما تصبح بحثا -
  .وتصبح تبعا لذلك مجال احتمال وساحة صراع -
  .بنى ثقافية وفنية وعليه ، فإنها تتجاوز ما يرتبط بها من -
  .ليس المعنى هو الذي ينتج الكتابة ، بل هذه هي التي تنتج المعنى -
ليست وظيفة الكتابة التبشير والتفسير والشرح وفض السر ، إنمـا الكتابـة    -

  .تساؤل يراكم سرا على سر ، فتصبح بذلك خفاء ال جالء
معرفي ال يعـود   هذا الخروج من الوضوح والعقلنة يدخل الكتابة في انقالب -

المعنى معه موجودا في الخارج بثقافته السائدة ، ولكن وجوده يصبح كامنا في النص 
  .ذاته
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  ."إلعادة تكوين العالم استقصاءŅ "الكتابة ، بهذا الشكل، تصبح  -
وقياسا على السمات السابقة ، يسجل أدونيس مالحظة مهمة تتعلق بالكتابة فـي  

ه الكتابة تتميز بهويـة االنتمـاء بـدال مـن هويـة      المجتمع العربي مفادها أن هذ
بوصفه مقاربة معرفية << ،ومن ثم يصبح من الطبيعي أال ُينظر إلى الشعر24الكينونة

، فالشعر، تبعا لهـذه  25>>وجمالية خاصة وقائمة في ذاتها بمعزل عن أية انتمائية 
ون لغة، ولهـذا  النظرة، يتخلى عن أوليته لصالح انتمائيته، فيصبح انتماء قبل أن يك

قوَّم انطالقا من وصفه شعرا، وإنما باعتباره وسيلة ، وبمدى ـن الشعر نادرا ما يإف
بكونـه  " الم الشعري السائدـالك"أدونيس  فيِصومن ثم 26.ارتباطه بقضية قومية ما

ـ " المجاز التعبيري" يتميز بطابع ـ  ـالمعتمد عل ري يفتقـر إلـى   ـى وصـف ظاه
ذا المجاز ذا وظيفة زخرفية، أي تـزيين معنـى أول   الماورائية، وبسبب ذلك كان ه

الـذي  " المجاز التوليـدي " بمعنى ثان، أما بيانية اإلبداع الشعري العظيم فتقوم على 
  . 27يتضمن بعدا أسطوريا ترميزيا قائما على رؤية العالم بشكل جديد

   
1.3-  Ʋالواق üاصيƻرية وتƴة الشƸر"جماعة  داليومي عناللƴش":  

  
ع اليومي ، في رؤية جماعة شعر ، مهمَّشا ومبعدا، بل إن قيمة الشعر يبدو الواق

ولذلك فإن العالقة بين اللغـة  . الفنية ترتفع كلما كان مفارقا للواقع اليومي وتفاصيله
وفي هذا السياق يؤكد أدونيس . تقوم على ما يشبه اإللغاء والتنافر"اليومي"الشعرية و

رجنا مما نألفه، وهو ، في هذا، مثـلĈ الحـب   أن من خصائص الشعر األولى أنه ُيخ
والحلم، ولذلك فإن إبقاء الشعر سجين الحدود الضيقة للعالم اليومي سيؤدي به إلـى  

وإذا كان البعض يرى أن الغاية من االهتمام بالتفاصيل هـي اإلمسـاك   28.االختناق
ي مـا  هل تكمن الحقيقة ف: بالحقيقة ، فإن السؤال المطروح ، في نظر أدونيس، هو

يس إال وجها مجتـزأ مـن   ـومي لـده،أن اليـواب ،عنـا واآلن؟والجـنعيشه هن
وعليه فإن الراهنية تعـاني نقصـا   . ه زائال وعابراـى كونـة ، عالوة علـالحقيق
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وهكذا يصبح التركيز علـى  .نقص الرؤية، ونقص الحقيقة، ونقص التعبير: متعددا 
ـ ـوين.29مة والعالـي الحقيقـالتفاصيل نسجا لحجاب يخف يس المفهـوم  ـاقش أدون

تاريخ  والمستقر للراهن ، فيشير إلى أن هذا الراهن ليس وليد ما نعيشه فقط، فهو ذ
ممتد في الماضي،وهكذا فإنه ال يكتسب قيمته إال منظورا إليه في أفق وجوده وأفـق  

ج نـتُ صيرورته، ولذلك فإن في تناول التفاصيل معزولة في ذاتها ولذاتها إفقارا لها َي
عنه فقر في التعبير عنها، وهناك الكثير من الذين يمارسون الكتابة الشعرية الحالية 
يصدرون عن رأي يرى في الشعر تعبيرا عن الواقع ، بينمـا الموقـف الشـعري    
الصحيح ، حسب أدونيس، هو أن الواقع نقيض ذلك، فالشعر الجديد هو ما ينـاقض  

دة ، كالمجتمع العربي، على الشـعر  الواقع ، ففي مجتمع مغترب على جميع األصع
Űوذلك ألن وظيفة الشعر، كما يلح . 30ما لجميع أوهامهأن يكون نقيضا للواقع ، محط

  .أدونيس في معظم كتاباته، هي التغيير ال النقل األمين للواقع ومجرياته
" حركيـة المجتمـع الراهنـة   "  ويرى أدونيس أن الحديث عن دور الشعر في 

  31.جماليا -ديد ماهية الشعر، الذي كان ، وما يزال، حدسا معرفيايقتضي ، بدءا، تح
 يعارض الربط بين الشعري واالجتماعي ، ولكن المسـألة  ال أدونيسلذلك فإن 

، فعلى الشعر أن يبتعد  32>>معنى هذا االرتباط ونوعيته وكيفيته<< تكمن في  عنده
واستقصاء في أفـق   ون كشفاـب أن يكـع، إذ يجـعن الوظيفية في عالقته بالواق

  33.تخييلي -جمالي
  :34تحديد سمات الشعر الوظيفي، في ما يلي أدونيسويحاول 

النظر إلى الحدث بوصفه موضوعا خارجيا ، ومن ثم نقله تمجيدا أو تقبيحا مـن   -
  .بالغية –خالل تكثيف انفعال يعبر عن وظيفة تصويرية 

 .ها ال من شعريتهاالقصيدة تأخذ قيمتها من موضوعها ومن الموقف المعلن في -

وينتج عن ذلك تغييب للشعرية من جهة ، وطمس للواقع مـن خـالل عكـس    
هـذا  بو. ظاهره ، بينما يظل عمقه بعيدا ومحجوبا ، فتغيب بذلك األبعـاد الرمزيـة  
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د الشعر من هويته ، متجاوزة ذلـك إلـى قتـل اللغـة     ـية بتجريـيفـالوظوم ـتق
  . 35ها كل شيء إال الشعرالشعرية ، فتتحول القصيدة إلى مقالة في

قة للغة العامة المشتركة يؤكد أدونيس أن اللغة الشعرية مفارِبناء على ما سبق 
بين الناس في حياتهم اليومية ، ألن الشعر وفق هذا االتجاه يصـبح مجـرد إعـادة    
صياغة لمعنى موجود في الواقع ، وتقديمه في قالب لغوي جميل ومـؤثر وسـهل   

فإن الشاعر يقوم بإعادة صياغة العالقات القائمة بـين اللغـة    ،وبهذا الشكل،36التلقي
، وبذلك تنتفـي صـفة الخلـق ، ألن    37والواقع بدال من خلق عالقات جديدة بينهما

  :38الشاعر الحقيقي ، حسب أدونيس هو الذي تتوفر فيه سمات ثالث
  .أن يكون ذا رؤية خاصة للعالم -أ
  .>>بين لغته واألشياء تؤسس لعالقات خاصة به،<< هذه الرؤية  - ب
  .>>تؤسس لتقنية فنية وجمالية خاصة ، أو للغة شعرية خاصة<< و -ج

إن اللغة اليومية المشتركة ليست، في نظر أدونيس، سوى حجاب على الواقـع  
ي محاوالت تفسيره ، وعلينـا نحـن أن نخـرق هـذا     ـى الرغم من تفننها فـعل

ومـن   .اللغة العامة المشـتركة  الحجاب، ولكي يتم ذلك ال مناص من خرق حجاب 
الطبيعي أن تكون اللغة الخارقة لغة خاصة يكشف بهـا الشـاعر عـن خصـائص     

حصـول   ستلزمي ما وعالقات وآفاق ال تتيح اللغة اليومية العامة الكشف عنها، وهذا
الذي تكمن وراءه نظـرة جديـدة    *"تحرير المعنى" ما تسميه الناقدة أسيمة درويش

وللعالقة بين الكلمات واألشياء مما يؤدي ضـرورة إلـى طـرق     لإلنسان وللعالم ،
دم األشياء باعتبارهـا يقينـا وإنمـا    ـة ال تقـغة الخاصـوهذه الل39.تعبيرية جديدة

بوصفها احتماال  ، أي جملة من الممكنات التي ليست بدائل لألشياء والعالم ، وإنمـا  
عـن ماديتهـا   معها األشـياء   ىـخلـات تتـالقـور وعـرد رؤى وصـهي مج
  . 41>>لتصبح إشارات وعالمات أو آثارا غير مادية <<،  40المباشرة

                                                           
  .177،ص  السابقانظر املرجع  35
 .38، 37موسيقى احلوت األزرق، ص ص: انظر أدونيس 36
 .38، ص نفسها نظر املرجع  37
 .37ص، انظر املرجع نفسه  38

 . 1997هذا عنوان كتاب للناقدة،صادر عن دار اآلداب ، بريوت  *
 .82، 81صنفسهانظر املرجع  39
  .39،38، ص صنفسهانظر املرجع  40
 .39املرجع نفسه، ص 41



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

ل القراءة مـن حيـث الطريقـة    ـهذه اللغة الخاصة تأثيرها على فعتمارس و
Əَإلى فضاء من اإليقاعات والصـور والعالقـات والظـالل     والداللة، إذ تأخذ القار

مسك باألشياء واألفكار ، فهذه واألضواء واأللوان واإلشارات والرموز ، فال يعود ي
  42.تبدو له وكأنها تفلت منه ، فال يراها وإنما يرى انفجاراتها وإشعاعها

هذه السمات الشعرية هي الواجب توفرها في قصيدة النثر ، حتى تكون حديثـة  
فعال وإال كانت حديثة االسم فقط، بينما الحداثة الحقيقية تعود إلى طريقـة الكتابـة   

دة النثر إن لم تكن طريقة جديدة في القول فإنها تصبح، حينئذ ،مجرد ألن قصي ،43بها
فالتشكيل النثري في 44.مصطلح ، فالمسألة األساسية هي كيف نجعل من النثر شعرا

والذين يرون الكتابة بالنثر قمة الحداثة انطالقا من تماثل  ،قصيدة  عيصنحد ذاته ال 
 أوهـام ية إنما يقعون في وهـم مـن   ـرية الغربـابة الشعـة مع الكتـذه الكتابـه

ظمة الكتابة ، إذن، كامنـة ال  عإن  45بوهم التشكيل النثري أدونيسالحداثة ، يدعوه 
في الشكل ، وإنما في الكشف المعرفي الخالق، وفي العالقات المعرفية والجماليـة  

وهرية في ، فالمسألة الج46التي تقيمها الكتابة بين اللغة والعالم ، وبين اإلنسان والعالم
الشعر هي في رؤياه ورؤيته، في العالم الذي يفتحه ويبنيه وفي الجمالية التي يصدر 

  .47عنها، ويؤسس لها 
إن سر اللغة الشعرية يكمن في قدرتها على التعبير عن عالم تظل اللغة العادية  

عاجزة أمامه، وذلك بسبب محدوديتها مقابل ال محدودية العالم ، ومن العبث التعبير 
المنطقيـة  ،ويلخص أدونيس الفروق بين اللغـة العاديـة   48.عن الالمحدود بالمحدود

  :49واللغة الشعرية في ما يلي
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  اللغة الشعرية اللغة العادية
محدودية العبـارة،فال يشـيرتتسم ب -

  .التعبير إال إلى الواقع العيني المباشر
  
  
  ه الواقع وتقنّعهتمّو -

وال ، العبارة فيها أكثر حيوية وشـم -
فهي تضيف ، إلى تسمية الشـيء،بعده  
الالمرئي، وحركة االنفعال والتخيل عند 

  .من يسميه
تُقّدم عالما غير عادي أو صورة عنه  -

أكثر غنى وسموا ، وذلـك بتجاوزهـا   
  .حدودها محدودية اللغة واختراِق

تعطينا شـعورا حـادا بـالواقع ، إذ     -
تكشفه وتضيئه، والشعر يرفض تمويـه  

وهذه طبيعة الشـعر التـي إن   الواقع، 
خانها فسيفقد خاصية الشعرية ويبطل أن 

  .يكون شعرا
  
  
إن ما سبق يعني أن اللغة الشعرية شيء خاص بالشاعر ، ومن ثم فإن الشكل  

ـ  ا، شخصـي  اال عام اخاص الشعري ، في رأي أدونيس،يصبح لكـن  ،و*اال جماعي
ضمن حدود ذات نهايات  ،ألنه يضع صاحبه50انقص ، من ناحية أخرى، يعتبرالشكل
كن الالنهايـة تكـن   . د والنهاية تكن قبراـن الحـك<< :ول أدونيسـة، يقـمعلوم

ومن ثم وجب أن يكون الشكل بالنسبة إلى . >>نفسك ، تكن اإلنسان والحياة والكون
المبدع حالة خاصة من الالنهاية، وأن يكون تجددا ال ينتهي، وهذه الالنهائيـة هـي   

   51.لحياة والثقافةقوام اإلنسان وا
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ال نقصـد  << :، بل إن هناك شكال حمددا هو الذي يوسم بالنقص، يقول أدونيسمومايتسم بالنقص عو ال يعين هذا أن الشكل .168ص  ، نفسهاملرجع انظر  50
حماولـة يف تعريـف    .>>نقصد أن يتحرر الشعر من كل قالب مفروض ، وأال خيضع لغري الفن .أن نرفض الشكل كشكل، بل كنماذج مسبقة وأصول تكنية قبلية

  .259قسم األول، ص  ، مرحلة جملة شعر، ال"نظرية الشعر"الشعر احلديث، ضمن 
  .169،صالشعر نزم:انظر  أدونيس 51



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

إن األعمال اإلبداعية العظيمة هي المتميزة بشكلها المختلف، دون فصل بـين  
فا إال إذا كـان ينقـل معنـى    ـل ال يكون مختلـإن الشكـالشكل والمعنى، وعليه ف

فاإلبداع هـو أن تضـع    52مختلفا ، فال شكل إذن إال بالخروج من المعنى المسبق،
ـ ـميسم الذي يسو الـرؤيتك في شكل، فالشكل ه ية المبـدع علـى المـادة    ـم ذات

المعالجة، وغياب ذلك الميسم يعني غياب المادة نفسها ، ويعني أن ليس لدى الكاتب 
شيء خاص للقول، وليس له طريقته الخاصة في قوله، ويصبح ما يكتبـه تجميعـا   

ـ  وذاك الخروج53.و اعتباطيـى نحـلجمل وعبارات عل  ن المعنـى المسـبق  ـم
ة اإلنسان بالعالم علـى مسـتوى اللسـان    ـتغييرا لعالق ،أدونيس  ب، حسن تضمي

ـ  ـك مـوالكيان ، وذل ـ ـن خالل تغييـر العالق ـ  ـات بي اء ـن الكلمـات واألشي
، وبينها وبين المجردات، وهكذا يصبح الشكل التعبيـري  ) المشخصات ( المحسوسة

  :طاقة لتوليد العالقات بين
  الكلمة والكلمة -
  الكلمة والشيء -
  إلنسان واللغةا -
  اإلنسان والعالم -

جود ذاتـه، إنهـا   ووبذلك تصبح اللغة الشعرية ال شاهدا على الوجود ، وإنما ال
قل لي ما شكل تعبيرك أقـل لـك مـا    << :هوية متكاملةالة، ـفعكينونة متحركة و

  .54>>شعرك، وما لغتك، وما معرفتك، ومن أنت
الشاعر، إنها رحلة /المبدعن تجربة خاصة يعانيها مإن خصوصية الشكل نابعة 

تلّمس واستشراف واستقصاء، وسير في اتجاه المجهول ، وفي هذا السير تظهر ذاتية 
ودا في اللغـة وإنمـا فـي    ـر ليس موجـالشع وألن55.تهـالشاعر من خالل كتاب

اإلنسان ، واإلنسان هو مالئ اللغة بالشعر ومالئ العالم، فإن ذلك يقتضي أن يكـون  
ره المشخّص في العالم شرطا أوليا لكي يكون شعره حاضرا هو وعي الشاعر لحضو

  .56أيضا في العالم
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 ةت متَّسـم كاناللغة الشعرية، إذن، يجب أن تكون لغة تجربة شخصية، ومن ثم 
دة من حاالت الـنفس،  ـتناول حالة معقفهي تبالتفجر والتوتر والتناقض والغموض، 

  .57الغرابة والسرية إنها لغة .في عوالم الحلم والالشعور داخلةٍَ
ينبه إلى ضرورة عدم النظر إلى الشكل على أنه منبع الجدة أو أدونيس بيد أن 

الحداثة في حد ذاته ، ألن هذه قيمة داخلة في الشعر ، فهي إذن قيمة مطلقـة مـن   
 58.رى، قيمة تتجاوز الزمنـها، بعبارة أخـنة ،إنـنية الراهـرة الزمـاج الفتـسي

اثة ترتبط بغنى التجربة اإلبداعية ، بمدى كشفها عن أعمـاق  معنى ذلك أن الحد<< 
اإلنسان ، ومدى كونها ضوءا يختـرق ويسـتبق الحيـاة والعـالم ، فيمـا ينبثـق       

  59.>>منهما
  

  :قصيدة النثر والواقƲ اǗجتماعي -2.3
  
بالحياة االجتماعية اليومية ، وفي  الشعرية لم ينِ الجدل يتجدد حول عالقة اللغة 

يشير محمد العباس أن القول باختراق قصيدة النثر لما هو راسـخ ، أي   هذا الصدد
ال من األحوال نفي البصمة السوسـيولوجية عـن   ـي بحـتة، ال يعنـللذاكرة الثاب

الكلمة ، ومن ثم فإن توظيف الكلمات يجب أن يكون انطالقا من روح معناها ال من 
ـ ـشكلها ، وبذلك يكون ه جـب أن يكـون هنـاك    ، أي ي 60يف جماليـا ـذا التوظ

واع لمستويات اللغة النحوية واللفظية باللغة ذاتها ، دون تخوين الكلمـة  << اختراق
  61.>>لمعانيها أو العبث بإمكاناتها الرمزية والداللية

إن قصيدة النثر تقترب بلغتها الشعرية من الحيـاة اليوميـة بهـدف تقـويض     
ة خطابية ، وإنما تصبح أفقا تنفتح به مألوفاتها ال محاذاتها ، فال تعود بذلك لغة منبري

الرؤية القصوى على الكون في عالقته الخفية باليومي ، بحيث يصبح المدلول حـرا  
،فالمفردة في قصيدة النثر هـي مفـردة   62في حركته غير مقيد بمادية الدال الشعري
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بـذلك   مفارقة لمعناها القاموسي ومعناها التداولي ومنتهكة لمعقوليتها اللغوية ، فتبدو
، ومن هنـا كانـت لغـة    63في أقصى تطرفاتها ، وصوال إلى الشكل الخالص للغة 

قصيدة النثر لغة مضادة للغة من داخل نسيجها الصوتي والنحوي والداللي، وقـادرة  
على إرباك الحواس والتشويش على مألوفاتها واعتيادياتها ، إنها لغـة تفـتح فيهـا    

يتراجـع البيـاني قبالـة     <<ز الحر،بحيثالمفردة مدارات النص على اتساع المجا
وبذلك تبني قصـيدة النثـر مرجعيتهـا     ،64>>الداللي، والموضوعي إزاء العرضي

غة تفـرض قصـيدة النثـر الرجفـة     ـى اللـرد علـا التمذـوبفضل ه. 65اللغوية
الشعرية ، وتخرج من محدودية التجنيس النصي مخترقة صرامة الواقع وذلك مـن  

ولية معرفيا وحسيا بقاموس اللحظة ونظامه التشفيري القائم اإلحاطة الشم<< خالل 
على أنسنة اللغة وغمسها في العادي والعرضي والهامشي بعيدا عن الهروب بها إلى 

وكمـا تـرى   66.>>أو استجالبها من حذلقة المعجم أو جماله النـائم << *الميتافيزيقا
أنه متفق أساسيا ال مع  الشاعر الذي ينظم أبياتا عادية يشعر<< سوزان برنار، فإن 

مجتمعه فحسب، بل مع الخليقة كلها ، في حين أن شاعر النثر المعادي للشكل يتمرد 
  .67>>على هذه الخليقة

إن اللغة في قصيدة النثر ذات صلة شديدة بالمحيط االجتماعي ، فهي تكتسـب  
ـ ـأبع ـ ـادها التخييلية والتعبيرية من خالل الوعي بالمكان ال ت ارسه الـذا ـذي تم

 وال يعني ذلـك التعلـقَ  68.المبدعة ، ومن ثم الخضوع األنطلوجي لذاكرته ودالالته
قتال للغة الشعرية ذاتها ، وإنما المقصود مما سبق   المباشر بهذا المحيط ألن في ذلك

على أن يكون التجاوز في اللغة الشعرية سوسيولوجيا في مداه الوجـودي ال   التشديد
سيولوجية المبررة ، ففي هذه الحال تظل التجربة متعلقة شكالنيا تعوزه الدوافع السو

 يكـون  االنفصام فإن بالجانب الصوتي من اللغة على حساب بعدها الداللي ، وعليه
وذلـك   ،متمخضا ، بشكل طبيعي ، عن إفراƷ التجربة من دالالتها السوسيولوجية 
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تماعين مـع االتكـاء   الرتياد الشاعر آفاقا ذوقية ومعرفية مبتوتة الصلة بواقعها االج
  .69>>على طاقة المجاز كحركة نفي للوجود<< المبالƸ فيه 

رة ، ـوعي الشعري مخترقة لبنى الذاكـة الـر ضمن حداثـقصيدة النث عتبرتُ
ولكنها من خالل سمة االختراق هاته نجدها تعكس ،بفضل تعالياتها الفنيـة، عمـق   

ة المعنى واالقتصاد في التعبيـر ،  الحياة ومجراها الباطني الذي يحتفي دائما بأولوي
وهكذا يمكن النظر إلـى  << .70من أجل معنى له العمق والشمول وأولوية الحضور
باعتبارها فاعليـة إبداعيـة   …اللغة في عالقتها بقصيدة النثر العربية كخطاب أدبي

  71.>>السوسيولوجياتكاء على  التجاوƦ الƻنياختراقية تقوم على 
  
  
4- ƿيǀƻة قصيدة النثر وتƸالل:  
  

لقد مارس أصحاب قصيدة النثر التفكيك على اللغة التي يكتبون بهـا ، وهـو   
تفكيك انصب بشكل أساسي على الدوال من أجل إدخالها في الحيز العام للكالم وفي 
مستواه االجتماعي ، وتبدو لغة االنتهاك هاته عند فئة من الشعراء محاولة لالقتراب 

وهذا االقتراب من النثر .72لجملة والتركيب والمفردةمن النثر وذلك من حيث تبسيط ا
" البئـر المهجـورة   "هو، في رأي خالدة سعيد،ما حاوله يوسف الخال في مجموعته 

  .73على الرغم من عدم تخليه عن الوزن وبعض القافية
تجارب في انتهاك اللغة الشعرية فـي مسـتوياتها   "شعر"وقد قدم شعراء مجلة 

كبيرا ألجل ابتكار لغة جديدة وصور ودالالت جديدة ، بـل   المختلفة ، و بذلوا جهدا
، واستقبال قصائد باللغة المحكية فـي   *إن األمر وصل إلى حد إدخال اللغة المحكية

إلـى فـتح النصـوص علـى      ، في نظر الـبعض ،  مجلة شعر، األمر الذي أدى
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ي ورد الذ" جدار اللغة" وفي هذا السياق ينظر أحد الدارسين إلى مصطلح 74.فوضى
ـ القناعـة  لدى حركة شعر، على انه عالمة على الخروج من مرحلة  مرحلـة   ىإل

  75.السؤال والقلق ، من مرحلة العالقة المحايدة باللغة إلى مرحلة االصطدام بها 
ـ ـكيـضية تفـد بزون قـط أحمـويرب ـ ـك الل ـ ـب التبـغة بأسالي ط ـسي

ن أساليب النثر ، هذا عـالوة  اللغوية ، والعامية ، باإلضافة إلى محاولة االقتراب م
  76.على أسلوب الترجمة الذي كانت له يد في تبسيط التعبير

اإلشارةُ إلى أن استعمال اللغـة المحكيـة ومحاولـة تقريـب      هنا ومن الجدير
الفصحى منها لم يالق إجماع جماعة شعر ، فهـذا أدونـيس ، مـثال، يوضـح أن     

قد فهم المقصود منه فهما سيئا متمثال  ر عن الجماعة ،ِثالذي أĈ" تفجير اللغة"مصطلح 
في استخدام التراكيب الدارجة في لغة الحياة اليومية، أو المفردات النابية المبتذلة أو 

ـ ـالصيƸ غير النحوية ، أو األلف ـ  ـاظ األجنب ية أو التبسـيط  ـية والعبـارات العلم
ـ  ـلح هو تفـالمقصود من المصط في حين أنالصحفي ،  دية ليـجير الشـعرية التق

 77.ذاتها ، أي بنية الرؤيا ، ومنطقها ومقارباتها ، أي تفجير مسـار القـول وأفقـه   
د عرفتهـا الشـعرية العربيـة    ـويضيف أدونيس أن تلك الوسائل ليست جديدة ، فق

" التفجير" مؤكدا أن مسألة . القديمة ، كما عند ابن سكرة ، وابن الحجاج، والواساني
  78؟ شعر أم ال" التفجير"ألة الشعر، أي هل هذا ليست مسألة نظرية ، وإنما هي مس

Ōفـإن العبـرة    ،إلى استعمال بعض األلفاظ العامية  ءا كان الدافع إلى اللجووأي
بالقيمة الفنية لما ُيكتَب وهي قيمة قد تحققها تلك األلفاظ العامية أو ال تحققهـا ،وقـد   

خضـراء  السـلمى   ىراستعمال األلفاظ العامية ال يعد، كما ت أننضيف ، إلى هذا،
الجيوسي، فضيلة خاصة بالقالب النثري، فقد استعمل نزار قباني كثيرا من العاميـة  
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في شعره،ولكن قيمة ذلك تكمن في حيوية الكلمات المختارة ورهافة داللتهـا علـى   
     79.المعنى المعين

وفي سياق محاوالت تفكيك اللغة يالحظ كمال خير بك هجوما لـدى الشـعراء   
على الفعل في الجملة العربية ، عن طريق إحالته اسما أوال واستبعاده عن الحديثين 

عالوة على أن التركيب اللغوي يتعرض للتفكيـك بتحويـل الجملـة    . العبارة ثانيا 
ويقدم كمال خيـر بـك    80.االسمية نفسها إلى شبه جملة أو استعمال جمل غير تامة

  :على الجملة " العدوان" طريقتين أساسيتين لهدم الطبيعة اللغوية من خالل
  .حذف العناصر المكونة األساسية لوحدة منطق العبارة واكتماله -1
حذف الفعل الرئيسي ، وذلك بإيراد الجملة االسمية التي تقدم لوحدها داللة  -2

. د جمل فعلية في أصلها وقد غاب فعلهـا الرئيسـي   كاملة ، وفي حاالت أخرى ترِ
تكسير العبارة وبعثرة عناصرها ، وذلك بإحالتها إلى وهذا ما يشكل جانبا من نزعة 

ويرى كمال خيـر  .81مجرد صيƸ أو كلمات متتابعة مكررة أو متجاورة دونما انتظام
   82.بك في هذا العمل والدة الجملة الفوضوية بامتياز

ألنسي الحاج  بفضل حذف كثيـر   "نـل"هذه اللغة الفوضوية تظهر في ديوان 
ـ ـمات ، وتعدية الفعـين الكلـة بـمن الحروف الرابط رة علـى  ـل الالزم مباش

الضمير ، فيتحول الضمير الذي كان مضافا إليه إلى مفعـول بـه، ألن اإلضـافة    
أما بالنسبة لحذف الروابط فإنه يشكل ظاهرة الفتـة   83.ضعيفة والفعل أقوى وأعنف

  :حقا ، كما يتجلى في النماذج اآلتية
 *ÝنƦوالح  

دłرŽƹŁ الصŁرƱŃ تƤøيƸ.  Ʋضņن عالمةÛ الƸضƋ ƒبحارالت ! ما سƴر رجąü حƦين
ņوجنتي ƲلƢأ ŷر وحسداƻưبحة والƤانق المƴتت Ɲوعند الصبا Û Ʋالربي.  

 ƹوƢن الǀل!  
  ما

Ý ƹوƢال  
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ƤøƢ قبلøي   ! Ǘ: مøوǗي ! ةعينƿ اǓفقي.جناحƿ.سƉضÛüƊ وأصمǗ .Ɩ تبدأ
  !..حصادي 

  
Ƙحدي Ņǃ84 د  

  
 * ƒالحر .ǈجسم ƒوƴش ƃƖلقد انتصر  
  الحرƒ مŽƹƯƴ الشǊوة .البƯولة  
  Ûالحرية  
  85. سƉفترƧ في الƯريق أوü امرأة  
  
  
* Ɩسدǀ ƒالر ǍلƋ ƒت  
  ƁƖم ƿينƯر شياņجǉ  
  86!صراƿƢ مƴƯون ǉيا   
  

 *Ɩالتابو ƅاƯƸǀ Ʋƻيرت łلدſالج  
   Ʊيسر!  
  يłنŻƻƃشǀ ŽمنƢارين  
  ņحماسي łيثيرون الجلد الجلد üǀحمق  الĆأ . Ưالسو Ɩاǉ !Ưالسو ! Ưوøالس! 
  .د يłربǍņ بالقوةالجſل
  الƻاجƴة ć القشƴريرة ƒيثير الضرالضرłƒ يثير الجلدŁ الجلدł ! اي   
  87!تŽرŁشŭ النجاسةŽ بالسƢرية  
  

للجملة ، كحـذف خبـر   وفي بعض األحيان يطال الحذف العناصر األساسية 
  :والمفعول به الثاني في هذا النموذج " لعل"
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  88!صمتيÛŁ أيǊا الجبÛ ü وامنحني ƤƢ . الحمني بÛƿ أيǊا الجبÛü لüƴ الجماد 

  
أما النماذج التي يعامل فيها الفعل الالزم معاملة الفعل المتعدي ، وذلك بحذف 
حرف الجر وتحويل االسم المجرور إلى مفعول به ، فهي ليست كثيرة إلى درجة أن 

  :وحسبنا في هذا المقام التمثيل بالنموذج اآلتي. "لن " تصبح ظاهرة الفتة في ديوان 
   

أدور ǀوحش سƴيد أبحƘø  ! أفǀرƿ!  أفǀرƿ. اǑن تتلولبين فيƉǀ ņنŇƿ المجرņد 
     Ƣ... 89ارƚ فǀري عن مرƦǀي

     
وترى خالدة سعيد أن أنسي الحاج كانت تدفعه الرغبة في االتحاد باآلخر، فكل 

، وقد  90فعل من أفعاله يحمل طموحا إلى التوحد باآلخر أو الوصول إليه على األقل
أنسي الحاج أن يحّمل اللغة عنـف نزوعـه المتمـزق إلـى ذاك االتحـاد      استطاع 
كما استطاع التقريب بين الكلمات وحذف الكثير من اإلضافات والموضحات .باآلخر

التي تعمل على تمديد الفكرة أو شرحها، وقد جاء االعتماد على الفعل ليمنح مشاعره 
  .91القدرة على حفظ حيويتها وعنفها وتوترها

ذه المالحظة نقيضا لما ذهب إليه  كمال خير بك الذي جعل من حذف وتأتي ه
  .الفعل في القصيدة الجديدة سمة عامة كما رأينا أعاله

وتقدم لنا قصيدة النثر عند أدونيس نماذج دالة جدا في هذا المضمار إذ تغيـب  
، وتترى األفعـال متالحقـة بعضـها وراء     تام غيابا شبه ، أحيانا،  أدوات العطف

  :تقع فيما أسماه كمال خير بك بالجملة الفوضوية  أنض، دون بع
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  Ƣارƚ الصدفة 
  أسافر

  أصƴدÛ أتƻجر
ƚدǊدير والتǊال Ƨألب  

ƒبالرع ƚأتمو  
  أتحرر من التوبةÛ الưƴةÛ الƴودة

  أتحرر من الصبر
   ǈالراقد في ơمن دمي والتاري  

  أتجƦأ وأعرǌ وأوسوƧ نƻسيŁ ضدņ نƻسي
  قوü للجنون الرņشيق أنأضƲ نƻسي Ƣارüǀ ƚ شيňƅ وأ

  يسرق أǉدابي ǀنسيƷ ǃربي                                                    
ǃصƻأنÛüصƻأنÛƲƯأنق  
  92أƢتبƎ تحƖ شƻتي

  
ـ  ـذا النموذج بتحديد المساحة المكانـدƏ هـيبت   ون مسـرحا  ـية التـي ستك

خـارج بكـل ال   للحركة ، حركة الذات المتكلمة، وهي مساحة غير محدودة ،إنها ال
ة ممتدة ال يوقفها شيء، ـها أفعال حركـأن اقمسبثم تترى األفعال التي نعلم . نهائيته

وما يعزز هذا االمتداَد صيغتها المضارعة ، وإذا كانت تحمـل فـي ذاتهـا دالالت    
م هـذه  يِس )أدوات العطف تحديدا(الحركة العنيفة أحيانا ، فإن غياب الروابط النحوية

وهذا ما يجعل الحركـة  . ، فتبدو األفعال وكأن بعضها يدفع بعضا  الحركة بالسرعة
كما يصادفنا أحيانا، عند أدونيس، نماذج تغيب فيها الروابط النحوية بـين  . متسارعة

وينتج عن ذلك تراكم لحروف الجر ومجروراتها كما فـي النمـوذج    ،أشباه الجمل 
  :اآلتي 
  
»ǈر أحوالƢويب ǈا يحرقǉجلد ƤƢƉفي مقاصير فيفي قبا - »ي ƒ  

Ƥنواف  
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  أشǀاü ثالثية  يفي أفاريƦ في ƢلواƖ في تǀايا في نقوش ف
  مربƴة

  Ƣماسية مثمنة أسƯوانية
ÛدǊمن المش ƚرƢالقمر وي ƒƴتان يتǀ رةǉƦ 93 -في  

إن هذا النموذج يبدو مقابال للنموذج السابق أعاله، ففي األول نلفي أنفسنا إزاء 
فـي  أمøا  . األفعال تتعدد وتتنوع وتتراكم  ، في حين أن) خارج الصدفة(مكان واحد

النموذج الثاني فيحدث العكـس ، إذ تتنـوع األمـاكن وتتعـدد ، بينمـا تـتقلص       
ق لعالمات الترقيم ـياب المطلـي الغـموذج الثانـوالمالحظ أيضا على الن.األفعال

، ولعل من دوافع ذلك المحافظة على االنسياب اإليقاعي ألن ) والفاصلة خصوصا( 
، وهـو أمـر يريـد     »وقفة قصيرة «يشترط على البناء الصوتي<< راد الفاصلةإي

هـذا   94.>>اإليقاعي لهذا المقطع »االنسياب «لكي يحافظ على...الشاعر أن يتالفاه
  .عالوة على اآلثار الداللية الناتجة عن عملية الحذف

كمال خير بك من رصد للتحول الذي مّس  هوقد استعرض أحمد بزون ما قام ب
، إذ صـنّف الخصـائص    )ومنه قصـيدة النثـر  ( الكلمة في الشعر العربي الحديث

أما فيما يتعلق بالخصائص السـلبية  . األساسية لهذا التحول في فئتين، سلبية وإيجابية
  :95فيالحظ كمال خير بك اختفاء ثالثة أنواع من الكلمات في القصيدة الحديثة

باهتة ومصابة  اا يوسف الخال بأنهالكلمات الميتة أو الوعرة ، والتي وصفه -1
  .بفقر الدم

  .الكلمات الفخمة ذات الطابع الخطابي -2
  .الكلمات الرومانسية النموذجية التي تخلق جوا يتسم بالمبالغات العاطفية -3

  :96وفيما يتعلق بالجوانب اإليجابية يشير كمال خير بك إلى ما يلي
  .>>الواقعية<<المفردات الدارجة أو  - 1
المبتذلة التي يتغيا أصحابها من خاللها صدم الجمهـور ، وذلـك   الكلمات  - 2

ونجـد  .باختراق محرمات الماضي التي تقيم الحواجز بين الدال والمـدلول 
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كمحمـد المـاغوط   >> الشعراء الغاضـبين >>الميل إلى تلك الكلمات عند 
 . وأنسي الحاج

ة وهي إما كلمات ذات أصول كالسيكية جاءت بصـيغ : المفردات الجديدة  - 3
 .العامية ، وإما كلمات ناشئة عن تبني ألفاظ أجنبية

من دالالتها المعتادة ، وهي مستعارة  االكلمات التي أعيد إحياؤها وتخليصه - 4
من اللغات الحديثة في مجال الفلسفة أو علم النفس، أو الميثولوجيا وتحولت 

 ...إلى إشارات ، مثل العدم ، الضجر ، الرفض

 ".مهيار الدمشقي" مثل : الرموز -األسماء - 5

  .مثل بابل ، قرطاجة، ومكة: أسماء المواضع  - 6
 اكبيـر  اثمة فرقوعندما ننظر إلى تعامل الشعراء مع اللغة علينا أن ندرك أن 

بين الوقوع في اللحن أو الخطأ اللغوي ، وبين انتهاك قواعد اللغة عمدا ، وهذا مـا  
  :لنجده لدى بعض األدباء والشعراء ، يقول جان جاك لوسيرك

نحن نستمتع بارتكاب اإلثم ضد اللغة ألن هذا العنف الذي نمارسـه ضـد   << 
  97.>>تراكيبها هو ما يضيف إليها الحيوية 

فاللغة ، إذن ، في حاجة إلى هذا العنف لتكون حركية ، وهذا العنـف  الـذي   
انحرافا عن قواعـد  << دَعها ، ال ُيـرز في صورة انتهاك للقواعد وخروج عليـيب

بقدر ما هو توقع أو تنبؤ بالمسـار التطـوري لقواعـد اللغـة     …كل عام اللغة بش
  98.>>وتراكيبها

واللغة التي يدرسها هي  ،ويرى لوسيركل أن عالم األلسنية شبيه براسم خرائط 
ن هناك كول. وتتمثل تلك الخرائط في القواعد النحوية . األرض التي يرسم خريطتها

، فهذه القواعد ال تستوعب كل 99صول إليهامساحات في اللغة ال يمكن ألي نحو الو
شيء ، إذ يظل هناك الكثير خارج الدراسة والذي يوضع عادة في خانة الشـذوذ أو  

وهذا الشيء الواقع خارج قيود القواعد هو مـا يـدعوه لوسـيركل    . 100االستثناءات
إن التفاصيل التي ال نجدها في خريطة نحوية هي التي تؤلـف  << : بالمتبقي ، يقول

                                                           
  .50،ص2005بريوت  ،1ط ة ،عنف اللغة ، ترمجة وتقدمي حممد بدوي ، مركز دراسات الوحدة العربي: جان جاك لوسريكل  97
اية لسومرست موم يقع فيها خطا ووقد أورد لوسريكل كالمه هذا يف سياق تعليقه على مجلة ترد على لسان إحدى شخصيات ر.نفسه، الصفحة نفسهااملرجع  98

  .من املرجع نفسه 45انظر ص .حنوي
  .65انظر املرجع نفسه، ص 99

  .66،65انظر املرجع نفسه،ص ص 100
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إذ هو ال ( 102وهذا المتبقي ال  يلغي القاعدة التي يخرقها101.>>المتبقيأدعوه بـ ما
، وإنما يخرق الحـدود  )103يخرجنا من دائرة اللغة ، بل يبقينا داخل خيمة هذه اللغة

، وهذه الحدود ال تشبه الحدود في الخريطة وإنما هـي  104التي ترسمها هذه القاعدة
كذا يصبح المتبقي هو المعادل اللغوي لمـا  أشبه بحاجز فاصل ، حاجز الرقابة ، وه

يسميه فرويد بالالوعي ، فالمتبقي تنبذه قواعد النحو ، ولكنه يعمل دائما على العودة 
وعليه فـإن  105.خطاء النحوية ، والشعرالنكات ، زالت اللسان ، األ: بصور مختلفة 

  106.المتبقي جزء أساسي من اللغة ، كما هو الالوعي الفرويدي من النفس
  

إن اللغة الشعرية تستمد طاقتها اإليحائية وحقيقتها مـن تعاليهـا ، والمقصـود    
بالتعالي تجاوز الواقع ، فمعناها كله هو في رفضها الزمن المباشـر، وفـي هـذا    

  107.االستباق الموحي
  
  :قصيدة النثر والرƊيا – 5 
  

التي تميز شاعرا عن شـاعر   الرƊياإن خصوصية الشكل تأتي من خصوصية 
لكونه منسجما  ، أهميته عند شعراء مجلة شعر خاصة الرƊياوقد اتخذ مفهوم  آخر ،

مع أهم وظائف الشعر، وهي االستشراف والتعبير عن المستقبل،فقد ألح هؤالء على 
ـ  أن الشعر فن ولكنه ذو مضمون معرفي ، فهو يبّص ره بـه  ر القارƏ بمـا ال يبّص

  .108علم
شكالية الحداثة ، كما تحـددت  هذا اإلطار يرى محمد جمال باروت أن إ ضمن
، ويتحدد هذا المضمون في تعبيره عـن  109، هي إشكالية مضمون"شعر "في حركة 

يلح على ضرورة أن يكون الشعر الحديث نابعا مـن   الخاليوسف ف تجربة ورؤيا ،
                                                           

  .والتشديد من عندنا.66، ص ابقالساملرجع  101
  .73نفسه، صاملرجع انظر  102
  .66نفسه،صاملرجع انظر  103
  .73، ص نفسه املرجعانظر  104
  .، الصفحة نفسها نفسهانظر املرجع  105
  .76انظر املرجع نفسه،ص 106
  .95ص زمن الشعر،:أدونيسانظر  107
  .205النقد األديب احلديث ، ص: انظر إبراهيم حممود خليل  108
  .72ص ،1985 جانفي ،23، السنة 275املعرفة، ع حركة جملة شعر، القسم الثاين،: اروتحممد مجال بانظر  109
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تجربة الشاعر وشخصيته المتفردة ، وأن يكون هذا المضمون وليـد رؤيـا جديـدة    
  110.للعالم

ية ، حسب رينيه حبشي، صورة النغماس العـالم فـي وعـي    والمعرفة الشعر
ومن ثم يجب تأكيد قيمة الشعر كمعرفـة  111.الشاعر ، وتجلي ذلك كله في القصيدة

تبصر ما ال يبصره العلم، وتدرك ما تعمل الفلسفة جاهدة على إدراكه وال تبلغـه إال  
ـ ـلم تع ،فالقصيدة الحديثة ، فيما يرى أدونيس 112.نادرا ـ ـد تق ارƏ أفكـارا  دم للق

ـ    ـومعاني ، وإنما أصبحت تق االت ـدم له حالة أو فضـاء مـن الصـور واالنفع
عن الموقف العقلي أو الفكري الواضـح والجـاهز    فيها ة ، وقد استعيضـواألخيل

كان الشاعر شخصـانيا حقـا ، إذا   <<فإذا . 113بمناƢ انفعالي نسميه تجربة أو رؤيا
نت كل ثـروات ذكرياتـه وتاريخـه    كانت كل موجبات حساسيته وبصيرته، إذا كا

وتجربته في الحب والموت والحرية مجمعة في البؤرة المركزية لحضوره ، حينذاك 
ـ   ـبره لوحعي روحه، ويصبح ـيتغور الكون كله ف ل ـة إنسـانية مثقلـة بالمدالي

وألن الشعر يعمل على استخراج 114.>>فالشاعر يؤنسن العالم عبر وعيه.اإلنسانية 
المرئي  فإنه ال يصل أبدا إلى إدراك واضح يمكن إثباته، ولكـن   الالمرئي في شبكة

إلى إدراك يتسم بالغنى والغموض، ومن ثم فإن القصيدة الحقة ال تنتهي بتاتا بالذوبان 
في أذن سامعها ألنها لم تستنفد البتة تعبيرها عن كل الغنى الخفي الـذي حضـنت   

  115.بذرته
عر، نفاذا إلى ما وراء الماورائيات ومن ثم يكون الشعر ،  في منظور جماعة ش

من معان وأشكال، يقتنصها ويكشف النقاب عنها ، ليفتح عيوننا على ما يكمن فـي  
األشياء من روعة وفتنة ومعنى ، مما لم ندركه بسبب من ضعف بصيرتنا، وعليـه  

  .116فإن الشعر األصيل يعد ضربا من الرؤية الثاقبة أي ضربا من الرؤيا

                                                           
ويشري باروت إىل أن هذه احلركة كانت متأثرة يف اجتاهها الرؤيوي بالفتوحات السيكولوجية يف جماهـل الـنفس البشـرية ،    . 74ص  ، السابق انظر املرجع 110

–ي النموذج الثقايف ـا جتلت فـذه احلركة باحلساسية امليتافيزيقية والوجودية كمـرأسها السوريالية ، فكان أن متاهى مشروع ه وبالتيارات الشعرية الغربية وعلى
. ية كيانيةإىل جتربة شخص الشعري  الغريب ، ولقد هضمت حمتويات هذه احلساسية على املستويات الثقافية والروحية واجلمالية لتعيد إنتاجها شعريا من خالل حتويلها

  .انظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها
  .206ص ،النقد األديب احلديث :انظر إبراهيم حممود خليل 111
  .236، مرحلة جملة شعر، القسم األول،ص"نظرية الشعر "ضمن الشعر يف معركة الوجود،  :حبشي هانظر ريني 112
  .278، ص زمن الشعر: انظر أدونيس 113
  .236، ص الوجودرينيه حبشي ، الشعر يف معركة  114
  .237،236ص ص  ،املرجع نفسه انظر  115
  .207ص النقد األديب احلديث،: انظر إبراهيم حممود خليل 116



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

لتها األصلية ، كما يرى أدونيس،مرتبطة بنوع خـاص مـن   إن الرؤيا في دال
المعرفة ،فهي وسيلة للكشف عن الغيب، وال تحدث إال فـي حالـة انفصـال عـن     

   117.المحسوسات ، وفي الرؤيا ينكشف الغيب للرائي فيتلقى المعرفة
شبه ابن عربي الرؤيا بالرحم ، وكما أن الجنين يتكون في الـرحم، كـذلك   يو

بالغيب ينتج عنه خلق صورة  داإلتحاي الرؤيا ، فهي، إذن، نوع من يتكون المعنى ف
جديدة للعالم، ، وعليه فإن الرؤيا تهتم ببكارة العالم وجدته، فالرائي ُيعنى بأن يظـل  

ابتداء، باستمرار، ومن ثـم يكـون الرائـي    " ينƢلق"العالم جديدا بالنسبة إليه، كأنما 
رتابة في حين يكون مشغوال بعـالم الغيـب   ضيق النفس بالعالم المحسوس المثقل بال

،ولذلك تأتي الرؤيا كشفا خارقا الواقع إلى مـا وراءه، دون  118حيث التجدد المستمر
غامضة بسبب طبيعتها الكلية، فالغموض مالزم وهي ل، ـاعتماد على منطق أو عق

ـ   ـللكشف، ال يتأتى إال باستسالم الق ه ـارƏ له بنوع آخر من الكشـف أو مـا يشب
، إنهـا  119ا ، فنحن ال ندرك الرؤيا إال بالرؤيا، ومن ثم فـإن الرؤيـا إبـداع   الرؤي

استشفاف المجهول واكتشاف ما يختبئ وراء << تتلبس المبدع فينتهي إلى " صوفية"
  120.>>هذا الستار الكثيف الذي هو الواقع األليف اليومي

حيث ( ربطه بين الرؤيا والجنون  منه ويقف أدونيس عند ابن خلدون مستعيرا
مـن  ،ليرى أن الجنـون  ) يب فيخبرون بهايلقى على ألسنة المجانين كلمات من الغ

حيث هو رمز شعري ، يمنح الشعر مجاال واسعا للحرية كي يعبر عن غير الطبيعي 
ـ 121.وغير العادي بعـض   دولعل هذا مما يفسر الميل على توظيف دال الجنون عن

  :، كما في هذا النموذج ألدونيس  "شعر"جماعة 
  

ŃƱانصد  
ſوŃǉوا Ûǃالƴا الǊأيÛ ƃقƁتشق  
  أنƖ الورقŽ وǉو الشرارة
Ǉƅأحشا ǃƸ122 والجنون يل  

                                                           
  .166صدمة احلداثة، ص: انظر أدونيس 117
  .، الصفحة نفسها نفسهاملرجع انظر  118
  .167، صاملرجع نفسهانظر  119
  .203ص،  املرجع نفسه 120
  .170،صاملرجع نفسهانظر  121
  .392،ص 3األعمال الشعرية ، ج :أدونيس  122
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يهـوي ويتفكـك   فيكون الجنون هنا محركا للذات ، ومحوِّال لسمات العالم الذي 

  .بفعل هذا الجنون
إن الشعر يتحدد ، إذن ، بكونه رؤيا ، ولكنها رؤيا ال تقتصـر علـى بعـدها    

  :الروحي، يقول أدونيس
ـ " رؤيا " إذا أضفنا إلى كلمة <<  ـ ـبعدا فك ـ  ـريا باإلضاف دها ـة إلـى  بع
ـ ـنذاك أن نعـنا حيـنـي، يمكـالروح ـ ـرف الشع . ث بأنـه رؤيـا   ـر الحدي
هي ، إذن، تغيير في نظام األشياء .بطبيعتها ،قفزة خارج المفاهيم القائمة رؤيا ،ـوال

ما يبدو، تمردا على األشـكال   هكذا يبدو الشعر الحديث ، أول.وفي نظام النظر إليها
ــاهج الشــعرية القديمــة  ــه وأســاليبه التــي اســتنفدت  ،والمن ورفضــا لمواقف

ر يقوم، حسب أدونيس، على عكس الواقعية كما يفهمهـا  ـإن الشع.123>>أغراضها
تناُول أفكار وآراء ومشاعر قبلية والقيام بغنائها وتصنيفها وعرضـها فـي   (البعض 
نيا الواقع بهرمونيا إبداعية ، ويجد حقيقـة خاصـة وراء   ، إنه يبدل هرمو) إيقاعات
وهكذا نالحظ مزاوجة أدونيس ، في مفهومه للرؤيا الشعرية ، بين الشـعر  .124العالم

   125.والمعرفة
   

هذه الوظيفة الكشفية للشعر هي التي يقف عندها ألبيريس ، وهي وظيفة خاصة 
ث عن حقيقة خفيـة يجهلهـا   بالشعر المعاصر تحديدا ، هذا الشعر الذي ديدنه البح

الحس السليم كما تجهلها المالحظة والمنطق والعلوم وحتى الفلسفة ، فالشعر الحديث 
مبني على االعتقاد بوجود مثل تلك الحقيقة الخفية ، وهذه سمة يشـترك فيهـا مـع    

وهذه الحقيقة الخفية ليست متيسرة لكل إنسان إذ تحول بين المرء وإدراكها 126. الدين
لتي أسدلها الروتين على نظرتنا إلى األشياء والعالم ، ويأتي الشعر ليكشف الحجب ا
ومن هنا تصبح مهمة الشعر أن يمنح األشياء معنى غير المعنى الـذي  . 127كل ذلك

وحين أخذ الشعر والفـن  . أسبغه الروتين عليها ، أو على األقل أن يوقظ فينا الدهشة
                                                           

  .    .253حماولة يف تعريف الشعر احلديث ،ص: أدونيس 123
  .37، ص3الشعر العريب احلديث، ج: انظر حممد بنيس 124
  .48نفسه، صاملرجع انظر  125
ويستشهد ألبرييس فيما خيص هـذا  .131،ص1983باريس /جورج طرابيشي، منشورات عويدات، بريوت: االجتاهات األدبية احلديثة، تر: ألبرييس. م.رانظر  126

  .انظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها. >> إنه يضفي أصالة على إقامتنا ويشكل املهمة الروحية الوحيدة<<: االشتراك بقول ماالرميه عن الشعر
  .131نفسه، صاملرجع انظر  127
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عن الحس السـليم ، بعـد أن أصـبحا     ذه المهمة كان طبيعيا أن ينفصال نهائياـه
ومن ثم كان طموح الشعر إلى أن . 128مضطلعين بتحريرنا من الحس السليم الضيق

  . 129يكون وحيا ،وهذا ما يفسر اتسامه بالغموض والتردد والالمنطق
كمـا  ،طبيعة الرؤيـا ووظيفتهـا    أنوفي هذا الصدد يرى محمد جمال باروت 

قبل تأسـيس  (باشرة الجمالية الرمزية الفرنسية، تستعيد م "شعر "تتجلى عند حركة 
والتي كشف عنها بـودلير وأكملهـا ماالرميـه    ) 1905-1885المدرسة الرمزية 

هذه الجمالية الرمزيـة تصـدر عـن حساسـية     .وأعطاها رامبو تعبيرها العاصف 
ميتافيزيقية وعن تجربة حدسية قوامها أن اإلدراك الحدسي يقوم على معرفة مباشرة 

كما دعا هؤالء الرمزيون إلى إبعاد الواقع وهذا ما اضطلع  130.دفي آن واح وداخلية
حاحه شديدا علـى ضـرورة أن   ، ومن ثم كان إل 131به ماالرميه على سبيل المثال

الكشف عـن  << وقد عمل هؤالء على ،132يكون الشعر إيحائيا ال وصفيا وال روائيا
بحت مهمة الشـعر أن  ، وهكذا أص133>>الوجه الخفي المدهش أو الصوفي لألشياء 

وبهـذه  134.يرينا العالم الذي ال نعرف كيف نراه، فيأتي الشاعر ليعلمنا كيف نـراه 
يعارض العالقات التي تعودنا << أن يزعم أنه  هالمهمة التي يضطلع بها الشعر أمكن

ما كنا لنشك ولو مجرد إقامتها بين األشياء والكلمات ، وأنه يجعلنا نستشف عالقات 
إن عاداتنا الفكرية التي اكتسبناها تقف حائال بيننـا وبـين    135.>> وجودها فيشك 

و الذي يزيح حجاب النفعية عن األشـياء وعـن   ـرؤية الواقع كما هو ، والشعر ه
الواقع ، ومن ثم يمنحهما معنى آخر ، معنى يكون مفاجئا لنا لكي يعلمنا رؤية ما لم 

  136.نكن نرى
  
  
  

                                                           
  .141، 140، ص ص السابقاملرجع انظر  128
  .131، ص نفسه املرجع انظر  129
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1.5  ǃوǊƻفي مƧالحد:  
  
لمفهوم الحدس عند جملة مـن   عرضه موافي ، بعد عبد العزيز ص الباحثخلَُي

  :، إلى أن ثمة أشكاال مختلفة للحدس 137الفالسفة
  .الحدس الحسي المتعلق بإدراك األشياء عن طريق الحواس - 1
الحدس العقلي ، حيث يتم وصول العقل إلى النتيجة المطلوبة بشكل مباشـر   - 2

  .دون توسل بالبرهنة أو الوصف
  .كالحب من النظرة األولى: الحدس العاطفي - 3
  .الحدس الصوفي - 4
  .138الحدس الفني، والذي يطلق عليه اإللهام - 5
  

  :إلى أن هذه األشكال الحدسية تشترك في عناصر ثالثة أساسية الباحثويشير 
  .أن الحدس معرفة مباشرة غير متدرجة وال تحتاج إلى وسائط -
  .ينقلنا الحدس إلى الجوهر الباطن للموضوع -
  .139ردية أي شخصيةالحدس معرفة ف -

كان مفهوم الحدس الفني القائم على فكرة اإللهام حاضرا في حركتي الكالسيكية 
، ولكن دون أن يظهـر المصـطلح بلفظـه     *والرومانسية ، ثم حركة شعر التفعيلة

الصريح ، إذ إن هذا المصطلح لم يظهر إلى الوجود إال في بداية الستينات من القرن 
   140.ا من إفرازات الحداثة في الشعر العربيالماضي ، باعتباره واحد

ارتبط ظهور هذا المصطلح في مجال الكتابة التنظيرية والنقدية في حركة قد و
، وكان ذلك بإطالق المصـطلح مباشـرة ، أو   "شعر"الشعر العربي الحديث بجماعة 

 باإلشارة إلى دالالته ، ومن ذلك التأكيد على مفهوم المعرفة اإلشـراقية ، باعتبـار  

                                                           
  .60، 59، ص صمن التأسيس إىل املرجعية قصيدة النثر: موايف العزيز دانظر عب 137
  .60،ص نفسه املرجعانظر  138
  .94ص، 1988، الكويت3التفكري العلمي، عامل املعرفة، ط: وحييلنا الباحث إىل فؤاد زكريا . 61،60ص ص املرجع نفسه ،انظر  139

هب األدبية املعروفة ، واضح أن الباحث جيعل من حركة شعر التفعيلة قسيما للرومانسية والكالسيكية ، على الرغم من أن هذه احلركة ال تشكل مذهبا موازيا للمذا *
  .إذ إن هذه احلركة نفسها تتوزعها هذه املذاهب وخاصة الرومانسية والواقعية والرمزية

  .62، صنفسهاملرجع انظر  140
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ولعل هذا مـا يفسـر    141.الشاعر يسمو بشعره عن الواقع فيما يشبه الموقف الغيبي
  :واقعية التي يرتادها أدونيس على سبيل المثال، يقول-العوالم الفوق

  
ĉüƯأفتح وأ  

  أسمƲ أن حولي أناسا يتناسلونÛ يموتون
  يحاربونÛ يحلمون

  
Ûǃǉأرا Ǘو  
ÛƿلƤ Ʋم  

ǃǊƁلǀ البشر ƹأعر  
  أǀƤر

  قرƒ سريرتيÛ-ة قرƒ أƤنيņقابلتǃǊ في واح
Ûبيننا ŁاورƦت Ǘ نǀل  

  .اǓشياƅ وحدǉا أراǉا وتراني
  -أسمƲ أصواتا

  :صوتاŷ يقوü لي 
  تƻارق نƻسŁƿ وتمضي" 

 ƿسƻفي ن ƿسƻن Żينةƻس  
ƒالسحاǀ بيتا  
  ..."وǗ دعامة

  
  :حجرا يصيحł بي

 "ƿأنا سرير ƒريƷ Ɩ142"أن  
  

نظيري لدى جماعة شعر وتدعيما لهذا النص الشعري المفارق  وقف النص الت
مثل ذاك الموقف الغيبي ، حتى يمنح النص الشعري مشروعيته وشرعية وجـوده،  

                                                           
  .الصفحة نفسها،  السابق املرجعانظر  141
 .79،78، ص ص 3األعمال  الشعرية، ج: أدونيس  142
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وهو موقف متأثر بنظريات الجمال المثالية في الثقافة الغربية مما يتصـل بنظريـة   
المثل األفالطونية ، أي تلك التي تقيم عالما من الجمال أكثر غنى ومفارقـا للعـالم   

ن هذا كانت معايير هذا الموقف مستمدة من مثال لإلبـداع  وبسبب م.143الموضوعي
م على المفاهيم مثل الحدس والرؤيا وقوة الطبيعة الدافعة، ال على الوقـائع، أي  ـقائ

  144.أن هذه المعايير ال تفسر الظاهرة بأي عامل تاريخي
وقد كان التعامل مع مفهوم الحدس عبر النص التنظيري يتأسس على اعتبـار  

ة مضادة للعقل ، فهو معرفة ميتا فيزيقية تقوم على نفي منطق الواقـع  الحدس معرف
ومنطق اللغة، وهذه المعرفة تستند إلى المواهب الخاصة التي تميز الشاعر باعتباره 

  .145كائنا ميتافيزيقيا ورائيا وعرافا
  

  :الحدƧ الصوفي ومǊƻوǃ الرƊيا 2.5
  
سينات من القرن الماضي، قصيدة النثر مع نهاية الخم "شعر"جماعة  حين تبنت 

كانت تتبنى تصورا عن الحدس ال يختلف عن التصورات السابقة لدى الكالسـيكية  
وقد تبنت الجماعـة فيمـا بعـد الحـدس     . والرومانسية إال في الدرجة ال في النوع

الصوفي القائم على الرؤيا فيما تبنت االتجاهات األخرى الحـدس الفنـي الحسـي،    
. ن كليهما ينظر إلى الشاعر على أنه يملك عينا ميتافيزيقيـة  والجامع بين الحدسين أ
شعر فهو أن القصيدة هـي نـوع مـن المعرفـة      ةـحرك أما ما يميز الحدس عند

اإلشراقية ، وذلك بناء على مفهوم الرؤيا كما يطرحها التصور الصوفي خاصة ابن 
  146.عربي
يدة عنـد جماعـة   ذه المعرفة اإلشراقية كان لها تأثير كبير على شكل القصـه

ر قصيرة ، وذلك سـيرا  ـون قصيدة النثـرورة أن تكـشعر ، فقد رأى هؤالء ض
وراء سوزان برنار التي تعتبر مبدأ اإليجاز ضروريا في قصيدة النثر حتى تكـون  

  .147هذه القصيدة ذات طبيعة إشراقية
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ولقد كان للنص الصوفي تأثير كبير على النص الشعري الحداثي وذلـك مـن   
هام األول في دعم االتجاه التخييلي الباطني في الشعر الذي يشـكل أسـاس   خالل إس

االتجاه الصوفي، وبذلك فإن الشعر ينحو منحى تأمليا في تحصيل المعرفـة حيـث   
يستند إلى الحدس الصوفي من خالل التراسل بين مفهومي الرؤيا في كل من النص 

   148.الصوفي والنص الشعري
ري والصوفي،إذن، كان نتاجا طبيعيا للتراسل بين إن التراسل بين النصين الشع

والحدس الصوفي ، وبذلك كانـت التجربـة    "شعر "جماعة  مفهوم الرؤيا الذي تبنته
أقرب إلى األحوال والمقامات الصوفية ، وهنا تصـبح هـذه    "شعر "الشعرية لدى 

التجربة تأكيدا على اليقين الخاص الذي يؤمن بـه الشـاعر وهـو يسـعى نحـو      
  149.لقالمط

فهو يـرى فـي    ،التراسل بين الشعر والتصوف هو ما يقف عنده أدونيس اهذ
التصوف حدسا شعريا ، ومعظم نصوص التصوف هي ، فـي نظـره، نصـوص    

ويلخص أدونيس القيم التي استمدها الشعر العربي الجديـد مـن   . 150شعرية صافية
  :151التراث الصوفي العربي في ما يلي

والالعقالنية في التصوف تعني الثورة على كل : ةتجاوز الواقع أو الالعقالني -
. ة بالمعنى التقليدي ـين المعرفة العقلية والمنطق، والشريعة والفلسفـقوان: القوانين

الøƢالƫ مøن المقøدƧ    <<والتوكيد على الباطن، هذه الثورة في المقابل تعني  و
  .>>والمحرǃ وƋباحة üǀ شيƅ للحرية

وبهذا : حياة وطريقة معرفة في اآلن نفسهطريقة ) الشعري(الحدس الصوفي -
الحدس يمكن االتصال بالحقائق الجوهرية ، والشعور بالحرية الالنهائية ، واالرتفاع 

الƦøمن وقيøودǇ أننøا حرøǀة      Ǎأننا نتƯƢ<< إلى ما فوق اإلنسان، وبهذا نشعر 
  .>>Ƣالصة
 أعطى التصوف معنى جديدا للحرية ،أغنى وأعمق، فالحريـة فـي  : الحرية -

  .>>تصاعد مستمر نحو ال نهاية المطلق<< التصوف 
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  . >>*رƊية الƸيƒ<< وهو أعمق من الخيال ، إنه:التخييل -
ـ ـي الحدس الصوفـف: ةـالالنهائي - المحدوديـة، لتتحـل محلهـا     يي تنتف

،وإنما هـو   نقƯة نصƋ üليǊا الغيب نفسه ليس.الكون حركة ال نهائية<<: الالنهائية 
، وكلما توهمنا معرفته ازددنا جهال >> تجلى وينكشف بال نهايةيتحرك بال نهاية، وي

  .به وشوقا إليه في الوقت نفسه
في الحدس الصوفي ينقلب الموت من الداللة على النهاية إلى الداللـة علـى    -

البداية للحياة الحقيقية ، وبذلك تصبح قيمة الحياة كامنة ال في زمنيتهـا وإنمـا فـي    
    .نسانالمعرفة التي يحصلها اإل

  .يطرح التصوف فكرة اإلنسان الكامل  -
  

  :الرƊية و ابين الرƊي 3.5
  

، وفـي هـذا   "الرؤيا"و " الرؤية"لقد ميزت مجلة شعر منذ أعدادها األولى بين 
اإلطار يعتبر ماجد فخري أن التمييز بين المصطلحين هو مفتاح السر ، وعنـده أن  

الحديث كما رأينا مع أدونيس هو نتـاج   ، فالشعر"الشعر الميتافيزيقي"الرؤيا تساوي 
  :المعادلة اآلتية
  .الشعر الحديث) = ببعدها الفكري اإلنساني(الرؤيا) + ببعدها الروحي(الرؤيا

أن الشعر الحديث عبارة عن رؤيا ، أي أنه ميتافيزيـاء الكيـان    ذاه يلزم عنو
  152.اإلنساني بتعبير أدونيس

ة شعر، على أنـه وسـيلة معرفـة    ـمجل ها تناولتْـوهكذا يظهر الشعر ، كم
ورؤيا، وفي ذلك تحديد لألساس الجمالي المعرفي الرئيسي في نظرية الشعر التـي  

 وكأنه بلورتها كنظرية لمشروع الحداثة ، ومنه يبدو مشروعها برمته" شعر" حاولت 
   153".القصيدة الرؤيا" يتلخص في 

                                                           
وظل . على العلم بالغيب ووصفŇه ونقله بوساطة وحي إهلييشري جمدي وهبة وكامل املهندس إىل الشاعر قد اعترب منذ حلضارة الرومانية القدمية مبثابة كاهن له القدرة  *

،بـريوت  2معجم املصـطلحات العربيـة يف اللغـة واألدب، مكتبـة لبنـان ،ط     : انظر . هذا االعتبار اإلهلامي سائدا يف اآلداب األوروبية حىت عند الرومانسيني
 .206،ص1984

حماولة لتعريف الشعر احلديث، شـعر ، حزيـران   : وينقل الباحث عن أدونيس يف .78،77 ، ص صالقسم الثاينحركة جملة شعر، : انظر حممد مجال باروت 152
  .79، ص1959

  .78، ص املرجع نفسهانظر  153
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مفهومهمـا   نأ بين المصطلحين ترى بشرى موسى صالحوفي سياق المقارنة 
أن مصـطلح  ظل مفتقرا إلى االستقرار في الكتابات النقدية الحديثة ، مشـيرة إلـى   

الرؤيا قد ابتعد كثيرا عن أصله المعجمي الذي يحيل إلى ما يرى في النوم ، وذلـك  
بسبب من تحميله بعدا مثاليا ميتافيزيقيا ، بل إن الباحثة تعتبره أكثـر تطرفـا فـي    

في حين يبدو مصطلح الرؤية أكثر اقترابا مـن مفهومـه   خروجه عن هذا األصل ، 
يذهب أدونيس إلى أنه من ثم  154.الذي يعني النظر بالعين أو القلب اللغوي المعجمي

بدءا من الواقع ، ينفتح الشعر على الممكن ، يغني اإلنسان كما  ينبغـي لـه أن   << 
اإلنسان واقع . الواقعال كما هو بين جدران  *كما يقدر ألن يكون أو كما يراه. يكون 

أكثر من الواقع، وليس واقعه اليومي إال عتبة للدخول إلى واقعه الممكـن، بـل إن   
   155.>>واقعه اليومي يصبح نوعا من السقوط حين تزداد الهوة بين قدراته ومنجزاته

ـ   ـو الـوهذا الولوع بتحقق الممكن ه م ـذي يدفع بالشاعر إلـى خـارج العال
ناس العادية ، وغالبا ما يعتبر الشاعر هذا العالم عدوا فيتسلح الواقعي ، خارج أيام ال

اقضات ـذي تمتزج فيه المتنـعل الوحيد الـذي هو الفـه الـر وفعلـده بالشعـض
، كما يتسلح باللغة وإيقاعها ، بالهيـام  ) إلخ…التراجع، الهجوم/ الوداعة ، العداوة( 

   156.والحلم والهاجس ،بالواقع وما فوق الواقع
ـ هل  ـ  ـيعني ما سبق أن الشاعر، في عرف أدونيس، ال ب ن ـد أن ينسـلخ م

 ه هي غايـة واحـدة  ـارة إليـما سبقت اإلشـأن الغاية مـالواقع؟ يجيب أدونيس ب
ـ  ـأن يخلق الواقع الالئق ب<< : لدى الشاعر ـ  ـه، أن يخلـق حال ها ـة يتجـاوز ب

خرى ، من أجـل  المتناقضات ، حيث تستيقظ طاقات اإلنسان للتƉلف مع الطاقات األ
رقة تتمثل في كون الشاعر اوهنا تكمن مف 157.>>بناء عالم جديد، وكل إنساني واحد

وإلى رفضه لشدة البحـث عنـه واللهفـة     ،كثيرا ما ينفك عن اآلخر لشدة التعلق به

                                                           
ـ .152،151،ص  ص  1994 بريوت/الدار البيضاء،  1ط، املركز الثقايف العريب،  الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث: انظر بشرى موسى صاحل 154 ة وتقتبس الباحث

إىل النقل احلسي للمنظور ،دون أن يعين ذلك (أي مصطلح الرؤية(مشاهدة بصرية مباشرة لألشياء والواقع ، وهلذا فهو يشري<<:تعريفا للرؤية من فاضل ثامر جاء فيه
ب بـني الرؤيـة والرؤيـا ، صـحيفة     الفـن واألد : وحتيـل الباحثـة إىل مقالـه   . >>واآليل للمرئيات، فهو ميتلك بعدا روحيا وفكريا أيضا) الفوتغرايف(النقل 

  .ترد كلمة الرؤيا بدال من الرؤيةمع اإلشارة إىل وجود خطأ مطبعي يف نص املقولة كما وردت يف كتاب بشرى صاحل ، إذ .1986،بغداد 6003الثورة،ع
كما يظهر يف أعماله، يقترن بـاحللم بواقـع   إن جمال طموح أدونيس ، << ) : 76، ص1988بريوت  ،1ط إضاءة النص، دار احلداثة،(ان ـتقول اعتدال عثم *

ع الراكد املبعثر ، يؤوب إىل مغاير ، إنه خيتطف من احللم رؤاه الباهرة ، يغرسها يف قلب احلاضر شعرا متوهجا ، وكلما شعر مبأساة االنفصال بني عوامل الرؤى والواق
  . >>هباء أكثر، ولعل الكلمات تصنع عاملا رحيل جديد لعل اللغة تثمر فعال، لعل احلرف يضيء طريقا أو يزيح حجرا

  .119مقدمة للشعر العريب،ص : أدونيس  155
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إن الواقع الذي ينشده الشاعر ويغنّيه ، هو الواقع كما يتمثله في نفسه، الواقع 158.إليه
وهنا تتدخل الرؤيا لتكون أداة الشـاعر   ،إبداع وحركة وتكوين في صورته اآلتية ك

وخلق أبعاد إنسانية وفنية جديـدة ، وهكـذا يظـل    " ما وراء قشرة العالم"للنفاذ إلى 
الشاعر سائرا في اتجاه المستقبل ، دون أن يعني ذلك هروبا من الواقع ، فالشـاعر  

خر، وال يعانقه إال بهاجس تغيير ه اآلـة واقعـيستعين بالخيال والحلم والرؤيا لمعانق
فليس الواقع الذي يتطلـع إليـه ، الغيـَب المنفصـل     << ، 159الواقع وتغيير الحياة

كـل واقـع نتجـاوزه    . التجريدي ، وإنما هو الممكن الذي يختزن ال نهائية الواقع 
ولذلك ربط ماجد فخري، وهو أحد نقاد مجلة 160.>>يوصلنا إلى واقع أغنى وأسمى

الشعر بميتافيزيقيته، فشرط الحداثة والعالمية هي اتسام الشـعر بمـا   شعر، شعرية 
هو المتسـم  ، في نظره  ، ، فالشعر العظيم" ر اإلنساني الوجوديعالش" يسميه الناقد 
عالم متبـرم  : ، حيث يقف اإلنسان بين عالمين" الدراما اإلنسانية" بـ  ، باالندهاش

فيعمل الشاعر على تحويـل  161.إليه به، وآخر يصبو إليه دون أن يستطيع الوصول
العناصر الطبيعية بطريقة شبه سحرية ، وذلك كي يرسم الطريق نحو المستقبل الذي 

  :يظل في موقع االحتمال
  

  أضŽƖƻ عنصراŷ لƴنصر
ƱƤبالج Żالورقة ŽƖجƦم  

  الƸصنŁ بالƁƯين     
 Ɩوقل : üالمستقب ƅجيŁنا يǉ 162من  

  
ين الزمن اآلتي الذي ال يـزال عالمـا   وتعمل األفعال هنا على تأكيد التجاذب ب

غير فعلي، والزمن الذي تعيشه الذات المتكلمة، وهو زمن فعلي، يـتم فيـه مـزج    
كما أن هذا الزمن مغلق بتأثير مـن الفعلـين   . العناصر بعضها ببعض بغية تحويلها

                                                           
  .الصفحة نفسها،  السابق انظر املرجع 158
  .120، 119، ص ص نفسهانظر املرجع  159
  .120،صنفسهانظر املرجع  160
  .74صالقسم الثاين ،  حركة جملة شعر،: وتبار.ج.انظر م 161
 .390، ص 3األعمال الشعرية، ج: أدونيس 162
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، في حين أن الزمن اآلتي مفتوح بفضل الفعل المضارع )أضفت، مزجت(الماضيين
  .عالم شبه واقعي ، وĂخر كائن في المستقبلذا تبدو الذات متجاذبة بين وهك.)أجيء(

وترى الباحثة أسيمة درويش أن القصيدة الرؤيا تنقسم، تبعا للعالقة بالواقع، إلى 
والرؤيا التـي  ،الرؤيا التي يكتب بها الشاعر مهّوما بعيدا عن الواقع وأرضه:قسمين 

رهبة من الحجاب الحائل دون جـوهر  ينطلق فيها وعي الشاعر رغبة في الكشف و
األشياء ، أي رؤيا اختراق المجهول بوعي يتغيا اكتشاف الذات عبر اكتشاف اآلخر 

ـ ـا تخلـولذلك فإن الرؤي. والكون  ـ   ـق للشاع ن واقعـه  ـر عالمـا منفصـال ع
المرفوض ، وتتيح له أن يستحضر هذا العالم الخارجي إلى ذاته ودواخله كي ينفـي  

اكتشـاف  : يدخل إليه بوعي باحثا لتحقيق اكتشاف مزدوج ومتـزامن نفسه إليه، ثم 
  163.جوانية العالم والذات

وُيجمل الباحث يوسف حامد جابر  رؤيا شعراء قصيدة النثر في ثالثة مواقـف  
ـ  -1: ةـهم الشعريـتلخص تجربت جدليـة   -3رؤيـا الـوالدة    -2وت ـرؤيا الم

  164".الوالدة /الموت" رؤياـال
1- Ɩيا الموƊر الباحث إلى أنه ال يمكن النظر إلى الموت هنا على أنـه  يشي:ر

يشكل موقفا نهائيا للشاعر ، وإنما قد يكون هذا الموقف مرتبطا بمرحلة وقـع فيهـا   
ة صعبة مارست عليـه قهـرا اجتماعيـا    ـوة ظروف اجتماعيـالشاعر تحت سط

أن  ونفسيا، مما تسبب في حدوث شرƢ كبير في رؤيا الشاعر ، فكانت نتيجة ذلـك 
وفـي سـبيل   165.ظهرت الحياة في نصه الشعري عقيمة مشوهة غير جديرة بالعيش

ليسـتنتج منـه    *"كتاب المالجة"إبراز ذلك يعمد الباحث إلى نص لمحمد عمران من 
                                                           

  .177ص، 1992بريوت  ،1طقراءة يف شعر أدونيس، دار اآلداب، مسار التحوالت،: انظر أسيمة درويش 163
  .181ص، 1991بريوت  ،1ط دراسات يف نصوص القصيدة، دار احلداثة،قضايا اإلبداع يف قصيدة النثر،: انظر يوسف حامد جابر 164
  .182، صاملرجع نفسه انظر  165
  :النص هو  •

                 ȓقمر من مطا  
                Ɂيف دكنة القر ȣƕɅ  
  ةفضة رمادɅالبيوت ɎȅحȤ من                
              ƙب ǯعرǩظهرها، و ɂر الليل علƟ  

                          ȳوالنو ȳالنو  
  أفق من أȁهار قتيلة             

  ɅتدƂ علɂ الفǲر الذي Ʌولد             
  Ƨاǒ من Ǳليد أملس             
  أرȏ من قص دɅر             
             ƙهيل  
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تشويǈ المسøار النøامي لحرǀيøة    << قيامه على تأكيد مقومات السلب ، من خالل 
     Ʋøم Ƨاøي تمøي فøǉ التي Ɩوناǀمجموعة الم Ʋالقة مƴا   الøيƴواق Û انøنسǕا

وفي إطار هذه النظرة ، يذهب الباحث إلى أن األفق الذي يعبر عنـه  166.>>وǉƤنيا
   167.الشاعر هو أفق محكوم عليه بالخواء والموت

يرصد الباحث رؤيا الوالدة باعتبارها مقابال لرؤيا الموت ولكن :رƊيا الوǗدة-2
إن الوالدة هنـا تشـكل   . لشاعرالرؤييين تلتقيان في كونهما ال تمثالن موقفا نهائيا ل

وهـذه   168.ان بمنطق الحياة الحقيقـي ـرح والحب واإليمـرؤيا خاصة تتوهج بالف
العناصـر   مـنح بتقـوم  ، **الرؤيا ،كما تتمثل في نصوص مختلفة من قصيدة النثر

، فتبدو 169الصانعة للحياة داللتها الفعلية ، ونفي الخصائص األخرى التي تناقض ذلك
الشاعر متموجة بحركتها الفعالة التي تنهض بمتغيراتها ال بسكونها  الحياة كما يراها

وهكـذا تصـبح    170.الذي يفرضه مزاج انفعالي ال ينسجم مع هذه الحركة األصيلة
مسيرة مستمرة ، وتواصـل يولـد   << الحياة  بعيدة عن الجمود ، فليس ثمة سوى 
و حركـة ،   كل شيء مشـروع حيـاة  .تواصال آخر ، والدة دائمة تتحقق كل لحظة

ي تبدأ ـيقية ، التـواقعها الحقـعناصر الحياة تأخذ م. وإمكانية فعل ينمو ويتكامل 
وفـي  171.>>من هذه المواقع ، فتجدد فعلها ، وتمنحه خاصية الدفق واالسـتمرارية 

نطاق رؤية الوالدة هاته ، ال يكون الماضي هو غاية الحياة ، وال الحاضر أيضـا ،  
 ،قضية تم تجاوزها بفعل حركة الزمن وحركـة اإلنسـان   ذاك أن الماضي فعالية من

                                                                                                                                                                          
              ȫسدǱ ȧن برɅأ  
             Ýو هذا املوتǲȅ ȧترƸ  
             ǴɅلتها الرƥ أعراس ɂطǹ ،بلƨها اɅأ ŇȬاب  
             Ȝأصاب Ɏب ȫمارȁ  

  ومغنيƭ Ȭروǳ احلنǲرة              
  ابȬ، أɅها املȂمار، رقصȬ العاشق              
  فاɉقداȳ املغردة              

                     ƙغوص يف كهولة الطǩ  
  .183املرجع نفسه،ص                                              

             
  .والتشديد يف الكتاب. 184،صنفسه املرجع  166
  .انظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها 167
  .199انظر املرجع نفسه، ص 168

  .216-209،215-208، 201-199انظر هذه النصوص يف املرجع نفسه ، الصفحات  **
  .201انظر املرجع نفسه،ص 169
  .206،صنفسهانظر املرجع  170
  .203،صنفسه املرجع 171
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كما أن الحاضر أيضا هو موقف في طريق االنقضاء في الوقت الذي يعمـل علـى   
تأسيس صيƸ أصيلة يتشكل المستقبل استنادا إليها ، وينهض نهوضا صحيحا علـى  

  172.حسب قدرته على التفاعل مع هذه الصيƸ واألخذ بها
وهي جدلية  تعنـي حركـة العناصـر فـي     : الدةالو/الموت-دلية الرƊياج-3

تحوالتها الدائمة مما يستدعي نفيا نهائيا لكل مواقف السكون إال في حال اعتبار هذه 
 173.المواقف قائمة بشكل مؤقت وآني لتتهيأ من جديد لمواصلة حركتها وتفاعالتهـا 

هذه الجدلية يربطها الباحث يوسف حامد جابر بجانب أسـطوري يتعلـق بـالموت    
والوالدة ترتبط به الثقافة التي تهيأت للشعراء ، هذا عالوة على المسـتوى المـادي   
الجدلي ، بيد أن الجانب األسطوري المتعلق بهذه الجدلية  هو األقـرب لفهـم هـذه    
القضية، وذلك نظرا للتراث األسطوري الذي تضمن أجوبة الئقة للتساؤالت العجيبة 

ا الكون وأسراره، السيما سر الموت الذي يعتبر التي طرحها اإلنسان فيما يتعلق بهذ
القائلة بالموت واالنبعاث لهذا اإللـه  " تموز"نهاية كل شيء، ومن ذلك أسطورة اإلله

ا تتجدد الطبيعة ، ومـن ذلـك أيضـا    ـاما كمـل عام تمـذي يتجدد كـالجميل ال
ـ ـك األسطـن تلـفرعة عـة المتـلفـالرموز المخت ـ مِّـورة  والمع ها تـقة لدالل

 174.الماء ، والقمح، واألشجار ، والشمس، والرعد، وغيرهاـك

هذه الجدلية هي التي تقوم عليها حركة كثير من قصائد النثر، إذ تتنامى حركة 
ومن ذلك ما نلمسـه فـي   ، 175الحياة في النص إما من داخل الموت أو على أنقاضه

عميق هذه الجدلية يقوم فيه الشاعر بت*"مفرد بصيغة الجمع" نص ألدونيس مجتزأ من 
                                                           

  .205، ص السابقانظر املرجع  172
  .220، ص نفسهانظر املرجع  173
  .الصفحة نفسها ، نفسه انظر املرجع 174
  .221،صنفسه انظر املرجع 175
  :النص اجملتزأ هو التايل •

  ǩ Ɓكن اɉرǱ ȏرحا(                      
  كانت Ǳسدا                      
                       ƙكن السفر بƹ Ȥكيǳرƨسد اƨوا  

                      Ýقامةɋكن اƢ Ȥكي  
  أǹذ اƨرɅ ǳتحول إƂ كلمات                      
                      ɍاǘȅ صريɅ سدƨوا  
  وانكسرت عشبة ȕلعت من ȅاقها فراشة…                      
  ȕلȜ من رأȅها برعم بلون الشهوة                      

  أȑفت عنصرا لعنصر                       
                      țذƨت الورقة باǱȂم  

                      ƙالغصن بالط.  
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ويقوم هذا النص على حركة العناصر المتضـمنة فيـه وعلـى    .176وتأكيد محتواها
تحوالتها ، وتعمل الرؤيا الحاملة لخاصية االنبعـاث علـى تعميـق هـذه الحركـة      

وفي هذا النص يضعنا الشاعر قبالة مجموعة من الرموز تقـوم بينهـا    177.وتجددها
األرض ، الجـرح،  : ج بين العناصر الثالثةعالقات أصيلة ، وذلك من خالل الوشائ

والجسد ، التي تعتبر مؤشرات تسمح للنص في كليته أن يدخل فـي جـو طقوسـي    
ومن خالل هـذا الـنص   . 178تتخلله أفعال تشع بالخصوبة وتعمل على والدة الحياة
ينƯلق من موƖ الحاضøر  << يصبح اآلتي في نظر أدونيس والدة ونهوضا وفعال ،

  Ƌ<<.179لǍ ثمار فüƴ الƢصوبة الجديدويتƉسƧ استنادا 
  

  :الشƴر الميتافيƦيقي 45
  

، أن الحساسية الميتافيزيقية هي الخاصية الرئيسية في 1960يؤكد أدونيس، عام 
وهو يناقش عناصـر  )أحد شعراء مجلة الشعر(الشعر الحديث ، كما يلح فؤاد رفقة 

   180.يبية كبرىالقصيدة الحديثة ، على أن القصيدة الحديثة تعبير عن فكرة غ
ولقد تداولت حركة شعر مفهوم الميتافيزيقا في إطـار مدلولـه األنطولـوجي    

رئيسيا عند الحركة فإن اإلنسان هـو  ) الميتافيزيقا( لإلنسان، فإذا كان ذلك المفهوم 
اآلخر يمثل كلمة مفتاحية رئيسية من مصطلحاتها، وقد تداولت هذا المصطلح فـي  

والتي توجد ممثلة بهيديغر .الحديثة  التي بدأت مع فيخته إطار داللته في الميتافيزيقا
ومـن هنـا كـان الشـعر     .181وتعرف المشكلة الرئيسية لإلنسان بطبيعته ووجوده 

هـو شـعر اإلنسـان والوجـود والشـخص والفـرد       " شـعر "الميتافيزيقي لـدى  
تجربة شخصـية يسـبرها   << ،ومن هنا يتحدد الشعر الميتافيزيقي بأنه 182والحرية
ن الشاعر الميتافيقي ال يعنى إوهكذا ف…ويفجرها في حدوس ورؤى وبروق الشاعر 

                                                                                                                                                                          
  .)    من هنا ǒɄƶ املستقبل: وقلت                     

  .229،228،ص ص  السابقاملرجع                                                                             
  .228،ص نفسه ظر املرجعان 176
  .229انظر املرجع نفسه،ص  177
  .، الصفحة نفسهانفسه انظر املرجع  178
  .والتشديد يف الكتاب. 234انظر املرجع نفسه، ص 179
  .75،صالقسم الثاينحركة شعر،: باروت  حممد مجال انظر  180
  .76ص ،املرجع نفسه انظر 181
  .77،76، ص ص املرجع نفسه انظر  182
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كار أيا كانت إال من حيث انعكاسها فـي نفسـه، وفـي لحظتـه التاريخيـة      ـباألف
والحضارية ، فالشعر الميتافيزيقي استبطان وتطلع وجهد للقبض على العـالم ، دون  

كـل  .ج كل نسق أو نظامأي دون حل أو جزم أو تحديد ، وخار:بيان أو فكر منطقي
  183.>>شعر عظيم هو بهذا المعنى شعر ميتافيزيقي 

  
6- Ʋانقة الواقƴالصوفي:قصيدة النثر وم Ƨعن الحد üالتحو:  

  
خاصة قد عرفت منحـى   "شعر"إن النزعة اإلشراقية التي رأيناها عند جماعة 

 تراجعيا، وذلك حينما وصلت قصيدة النثر إلى ذروة انتشارها فـي نهايـة القـرن   
الماضي، بل إن هذه القصيدة قد تمردت على النماذج السابقة في المراحل األولـى  

وقد حدث ذلك بعد أن فقدت قصيدة النثر يقينها الخاص فراحت تبحث . لقصيدة النثر
عنه في الواقع المعيش ، وهكذا وجد الشاعر نفسه في الهامش ، فكانـت النتيجـة   

اعتماده على الحواس في التعرف إلـى   ومن هنا كان. تنازله عن رؤاه المركزية 
ثم حدث التحول في طبيعة الواقـع الـذي يحيـاه     نـوم. 184يـه الشخصـعالم

الشاعر ، فقد صار واقعا ال يتجاوز أشياءه الصغيرة والحميمة ، وصار عالمـه ال  
يتجاوز حدود جسده، وقد كان لتغير وضعية الشاعر هذه داخل الكون أثره في رؤية 

ذ لم يعد الشاعر يرى الكون بعين العراف أو النبي ، وغاب اليقـين  الكون نفسه، إ
ك اختلف الحدس الذي يتسـلح بـه الشـاعر    ـه نسبية المعرفة ، ولذلـحل محلتل

الهامشي ، فلم يعد حدسا صوفيا أو فنيا ، وإنمـا صـارت اإلدراكـات الفطريـة     
. 185وفهم ظواهرهواالنطباعية هي األدوات األولية لدى الشاعر للتعرف على العالم 

وهكذا لم تعد قصيدة النثر معنية بالحدس العقلي ، كما لم تعد بحاجة إلـى الحـدس   
الصوفي وذلك في غياب مفهوم الرؤيا ، عالوة على تخليها عن األفق الميتافيزيقي 

  . 186للحدس الفني بعد فقدان اإليمان بمفهوم اإللهام

                                                           
  .77ص ،  السابقاملرجع   183
  .67ص ،أسيس إىل املرجعيةتمن ال : انظر عبد العزيز موايف 184
  .الصفحة نفسها،نفسهاملرجع انظر  185
  .الصفحة نفسها ،املرجع نفسهانظر  186



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

انطباع <<و عبارة عن لقد صار الحدس الحسي هو المهيمن في القصيدة ، وه
شخصي ومباشر عن الواقع ، دون االستناد إلى وسائط مفهومية ، وذلك عن طريق 

ومن أجل تأكيد هذا الحدس الحسي فـإن  187.>>استخدام الحواس الطبيعية وحدها 
الشاعر صار يقدم جوانب حياته اليومية وأشياءه الخصوصية والعابرة ، ومن ثم لم 

ما وراء الغيب ، بل إن همه األول هو فهم عالم الحضور  يعد الشاعر معنيا بالتقاط
وال يعنـي اعتمـاد   188.والمعلوم ، وإدراك ما يقع ضمن المجال اإلدراكي للحواس

الشاعر الهامشي على الحدس االنطباعي أن المعرفة عنده مماثلـة للمعرفـة عنـد    
ثنين هـو  اإلنسان العادي الذي يمتلك نفس اإلحساسات ، إن مكمن االختالف بين اال

في كون المعرفة عند الشاعر تعني إدراك العالقات بين األشياء ، في حين أنها عند 
الشخص العادي ليست سوى إدراك األشياء في ذاتها فالحدس الحسـي إذن لـيس   
نظرة إلى األشياء بل إلى العالقات بين هذه األشياء ، التي قد تبدو خارج القصـيدة  

يكتب عمـا  << وعليه فإن الشاعر في هذه الحالة.  189وكأنها مجرد عالقات طارئة
وهنا تصبح القصـيدة فعـل إدراك ال أداة   .يعرف فعال ال عما يطمح إلى معرفته 
فالشاعر لم يعد يدرك بحواسه بقدر مـا  …تعبير وأسلوبا للتعرف ال طريقة للكشف

  190.>>وهذا أحد األسرار المقدسة لقصيدة الهامش..يفكر بواسطتها 
  
  
  :*ƴرية ومǊƻوǃ التحوüاللƸة الش -7
  

ي بناء اللغة الشـعرية حسـبما يـرى    ـول أهمية خاصة فـيأخذ مفهوم التح
 فـاألمواج نه هو الذي يضمن طاقة التواصل المستمر بين الكائنات ، أكما أدونيس، 

تمرار في النبوات السماوية ولهذه الطاقة اس .مثال توشوش وتصرƢ ، والبروق تتكلم
أما في المعتقدات الصوفية فتأخذ هذه الطاقة اسما آخـر  . " المعجزات" متجلية في 

نما بالعمـل أيضـا ، إذ   إ، حيث يتم خرق العادي ال باللغة وحدها و" الكرامة" هو 
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كما أن اإليمان بفكرة التحول . تنتقل األشياء من حالة إلى أخرى بفعل قدرة الولي 
اقة السحر بما يتضمنه يظهر في اإليمان بالمالئكة والشياطين، ويضاف إلى ذلك ط

معنى هذا أن كل الموجودات خاضـعة لسـيرورة التحـول ، ألن    191.من تحوالت
  .وجودها مرتبط أصال بهذه السيرورة

، وهو دائم البحث نيس،  مرتبط ، أساسا، بالممكن ، كما يرى أدووألن الشاعر
ـ ـعنه، وألن الممكن واقع ف إن الشـاعر يكتـب مـأخوذا بهـذا     ـي المستقبل ، ف

بحيث تتبـدى   تحوü ستقبل، بهاجسه الذي هو هاجس صيرورة واستباق، هاجسالم
وقـد زال  ) الذروة والهاوية، الماء والنار، الرفض والقبـول ( الثنائيات التناقضية 

التناقض بين طرفيها فإذا هما وجهان لحركة واحدة ، وفي أحضان هذا التحول يقيم 
أجل المالءمة بين تفرده وكلية الحضور ه البحث والرؤيا ، من نُيَدالشاعر شعريا وَد

يحنـي العـالم ، ويهـز    :سـحرا  << ح ـإن الشعر يصبـومن ثم ف .192اإلنساني
التاريخ، يخض األيام ، يصير أصابع سـحرية تلـتقط األشـياء وتحولهـا علـى      

  193.>>يصير لهبا وتحوال...هواها
  ولكن كيف يفعل الشعر ذلك ؟ ما أداته لتحقيق مثل هذا التحول؟ 

لمفهوم السابق للتحول لعله أن يكون، حسب أدونيس، األساس الـذي قـام   إن ا
-META(فـإذا كـان التحـول    . عليه التحول على صعيد التعبير عن العالم شعريا

MORPHOSE  ( يمثل تدخَّل قوى الغيب في تغيير أشكال الكائنات ، ومن ثم تقديم
الشعراء في تغيير هو وسيلة )  META-PHORE(صورة جديدة للعالم، فإن المجاز 

ات والكلمـات ،  ـين الكلمـن ثم بـن الكلمات واألشياء ، ومـأشكال العالقات بي
ويتم ذلك بتحويل الكلمة تحويال تكتسب معه معنى لم يكـن  .وبين األشياء واألشياء 

ـ  ـا يمنح الكلمة وجـذا مـ، وه األصللها في   اودهـودا جديدا مختلفا عـن وج
ذي تتحـدث عنـه   ـر صورة الشيء الـك أن تتغيـ، وتكون نتيجة ذلي ـاألصل
ـ   194.اهـ، وتتغير عالقاته ، ويتغير معنالكلمة  از، حسـب  ـوهكـذا يصـبح المج

ـ >>هو االسم الشعري لتحول األشياء<< أدونيس،  جماليـة  " ه تتأسـس  ـ، وعلي
ـ ـ، ومن هنا يظهر التراب" التحول ـ ـط العضوي ب ول األشـياء وتحـول   ـين تح
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بالتحول الوجودي صورة الشيء وبالتالي العالم، فإن صـورة  الكلمات ، فكما تتجدد 
وهذا التحول الحامل لسمة التجـدد هـو   195.األشياء تتجدد وجوديا وشعريا بالمجاز

  .الذي يضمن لألشياء استمرارها وحركيتها
ـ   ـولعل االستعارة من بين  أنواع المجاز ه ى تحقيـق  ـي األكثـر قـدرة عل

عنهـا، والجرجـاني   ث عبد القاهر الجرجاني التحول، وهو ما يظهر جليا في حدي
  :يقول الجرجاني.  196مرجع عمدة عند أدونيس

الجماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا، واألجسـاَم  ] االستعارة[فإنك لترى بها << 
إن شئت أرتَْك المعاني اللطيفة التـي  ...، والمعاني الخفيةَ بادية جلية  الخُرَس مبينة

لطّفَـت   حتى رأتهـا العيـون ، وإن شـئتَ   قد ُجسِّمتْ  هي من خبايا العقل ، كأنها
  197>>.الجسمانيةَ حتى تعود روحانيةŹ ال تنالها إال الظنون األوصاف
ي كثير من نا تلقّـكنميلتحول مـفهوم ال األدونيسي ديدـذا التحـه اقـنط في

  " :مفرد بصيغة الجمع" الديوان /، من ذلك ، مثال، افتتاحية القصيدة   سشعر أدوني
  

  لǃ تǀن اǓرƭ جسدا    ǀانƖ جرحا
    Ɲر بين الجسد والجرƻن السǀيم ƹيǀ  
    ÝقامةǕن اǀتم ƹيǀ  

ĆŁƅيصير فضا üاƊأبوين والس ǍلƋ üيتحو Ɲالجر ƤƢأ  
  üƻƯا الǊأي ƅضاƻال ǍلƋ ƚرƢ198ا  
  

فثمة السفر الذي هو تحول إن التحول هو المتحكم في حركة هذا المقطع ، 
وهنـاك  . وهناك فعل التحول الذي يرد صريحا  ،عينة في وضعية ما في أماكن م

هناك فعـل الخـروج   ثم .الجرح الذي صار أبوين، والسؤال الذي تحول إلى فضاء
الذي يتضمن حركة تفيد التحول في الوضعية من مكان مغلق إلى مكـان مفتـوح   

بهيمنـة سـمة   وفعل الخروج هذا يتكرر بعد ذلك في الزمة تشي ). الفضاء( فسيح
  ).اخرج إلى الفضاء أيها الطفل(لالتحو
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غيـر   من القصيدة نفسـها  كما نلمس اإللحاح على التحول في نموذج آخر
  :بعيد عن النموذج السابق

  
ÝƭرǓا Ɩƴين ƅي شيƉب  

  بƉي شيƅ يǀƤرǉا ويحǀيǊاÝ     تالبسا    تداƢال
              ŷالƻوس ŷاņعلو  

ŷواستقامة ŷريجاƴت  
 üوقا:  
  اليƧƉمشرقي عليƿ أƯيƒ من  

  199.وتصدƯ Ʊربا   
  

رغبة الذات في تحقيق كينونة جديدة لذات أخرى يبدأ هذا النموذج الشعري ب
الذات األولى إلى أداة سحرية هـي   أهي األرض، ولكي يتحقق فعل التحول هنا تلج

ولكن فعـل  . ليها تسمية ما عتحول بمجرد أن تُطلَق ال يطالها ، فاألرض *"التسمية"
ـ  ، فبعد أن تتفاعل مـع األرض تـداخُالŹ  األولى أيضا التحول يطال الذات Ņا وتالُبس

والحركة التي تعرفهـا الـذواتان نحـو    .وذلك حين تتصدع طربا، يصيبها التحول 
: ولـة خاضعة للتحـها ، بعبارة أخرى ، حركـر ثابتة، إنـالتحول هي حركة غي

  . ُعلُّوا وسفال، تعريجا واستقامة
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  النثرالصورة في قصيدة  -8
  :Ưبيƴة الصورة الشƴرية في قصيدة النثر -1.8

  
أن للصورة الشعرية في الشعر الحديث أهميتها ودورهـا المتميـز    يؤكد النقاد 
ـ ـاء العضوي للقصيـي البنـان به فـالذي ال يسته ال عـن قيمتهـا   ـدة ، فض

وقـد  200.المعنوية ، وقدرتها على الكشف عن التجانس والتالؤم في القصيدة كلهـا 
فأصـبح  <<، غت أهمية الصورة أن توحدت بالشعر في القصيدة العربية الحديثـة بل

كد البروفيسور يؤ وفي هذا السياق 201.>>الشعر هو الصورة والصورة هي الشعر
ـ  ـورة جـالص أن Li vingston Lowes   سـلفنكستون لوي ن ـزء ال يتجـزأ م

 202.اللغـة  –الشعر ، فهي شيء حتمي وثابت ومغروس في طبيعة وسيلة الشـاعر 
تاريخ الشعر سلسلة من التغيرات الكبرى فـي   <<ن أومن ثم يصبح الرأي القائل ب

  .رأيا على قدر كبير من الوجاهة والصواب 203>> اللغة والصورة
لتسجل اهتمام الحاج بالطـابع  " لن"تقف خالدة سعيد عند مجموعة أنسي الحاج و

وفيما يخـص  . 204عندهالحركي للصورة ، ومن هنا كان الفعل هو محور الصورة 
هذه المسألة يمكننا أن نالحظ ببساطة األهمية الكبرى التي يضطلع بها الفعـل فـي   

تبدو حافلة " لن "من شعره ، وخاصة ديوانه  قصيدةاج ، فأي بناء القصيدة لدى الح
  " :البيت العميق" قول في قصيدة يباألفعال ، 

  
ǈر لƉنث Ǘو ǃندفن اللح  
  .الموƚ ضƴيÛ ƹ والريح

  .موǗ ƚ يƸرق البحر والريح فجوةال
ǈيǀنب Ǘو ǃندفن اللح.ǈرفƴن Ǘو ǃق .ندفن اللحøميƴال Ɩالبي ƲƁلƻن Ǘو ǃندفن اللح Û

  .اŶ الƴميق
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ǈلǀƉون ǃندفن اللح  
ǈونبصق ǈلǀƉن  
ǈرعƦون ǈنبصق  
ǈنقƢلت ǈرعƦ205ن  

  
يمنحه حركية  األمر الذيه ، ـال عليـان األفعـذا النموذج يتميز بطغيـإن ه

. ، فهي إذن حركية مستمرة عاظم هذه الحركية بكون األفعال مضارعة تت، وكبيرة 
وهذه األفعال تمارسها الذات الجماعية ، مما يزيدها حضورا وقوة ، وفي المقابـل  

، وهذا ما يتضـح   نالحظ أن الذات التي نمارس عليها هذه األفعال هي ذات فردية
د أفعاال متعددة تماَرس على ذات بشكل جلي في األسطر األربعة األخيرة ، حيث نج

  :واحدة
  

  ندفن
  نأكل
  اللحَم          نبصق
  نزرع
  نخنق

  
بل إن هذا التوالـد   ،والمالَحظ على األفعال هنا أنها تتوالد بعضها من بعض 

يتم على سطح الورقة من خالل تكرار أفعال بعينها في نهاية سطر وبداية سطر تال 
داللية مغلقة تبدأ بعل يشير إلى الموت أو عالمة من  دائرة،خالل ذلك  ، لةمشكŰله، 

  .)نخنق(، وتنتهي بفعل شبيه به) ندفن(عالماته
الحاضر والمستقبل، ولـذلك كانـت    الزمنينإلى  ،عند الحاج ، األفعالتميل و

ا في قصيدة ـوكمي النموذج السابق ، ـكما ف ،صيغة الفعل المضارع هي الطاغية
  :" نحو ال أدري" 

  

                                                           
 .39،38لن، ص ص : أنسي احلاج 205



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

Ƌليƿ أتوجÛǈ احمليني ƋلǍ الƻسحة التøي تøƯوي   ...ستƴƻلون! ǀ Ûال ي احملون
ĆăŻودجيةǉ Ûاǉا وتنشرǊسƻن    Ƙøد حيøيƴال Ǎفي أقص Ûüاƴƻان Ǘاية وǊبال ن Ûةƴوسري
  . ينƴدǃ الƯقƧ وتŽبرأ اللưƻة

  Ǘ Ƙøالتحليق حي ǍلƋ ودƴن Ûƅلق بال ماƯنن ÛƝثنين تحملينني بحنو وفرǗنحن ا
  206.جرƝ علǍ ملح قلبينا

والحضور الكثيف لألفعال المضـارعة  .ث الغياب المطلق لألفعال الماضيةحي
، ومن ثم كانت األفعال كلها تتعلق بالحاضر أو بالمسـتقبل أو بهمـا    وأفعال األمر

  :معا
  احملوني
  ستفعلون
  أتوجه
  تطوي
  تنشر
  ينعدم
  تُبرأ

  تحملينني
  ننطلق 
  نعود

لقصيدة نفسه، الذي يوجهنـا  المستقبلية يشي بها عنوان ا/وهذه الزمنية الحاضرة
وهو عنـوان مبنـي علـى    .إلى زمن آت ال تعي الذات المتكلمة مالمحه وال مداه

  ".ال أدري" والفعل المنفي " نحو"المفاجأة والمفارقة ، من خالل اجتماع الظرف 
وأحيانا أخرى نالحظ تتابع األفعال بعضها وراء بعض ، وقد يكون هذا التتـابع  

ل بعض المقاطع الشعرية متمحضا للفعلية، وهذا ما يتجلى في دون فاصل ، بما يجع
  :النماذج اآلتية
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  لحưة ألجئƋ ƿلǍ حبي أقلłƒ اللحưة -1
  .في وجǊǊا اƢǑر أتسÛƲ أستريح   
  لوجǊǊا اƢǑر فجوة   
   207.أقƴد فيǊا Ǔبدأ   
  

  ترÛǌ تǀون مقبلة تريد أن -2
  وقابلة

    üتقتت üƻتحت ǃưتنت Û رةƯ208وقا  
  

 Ǘ تقرƋي -3
  .أستقرƭ الƻناǓ ƅعمņرÝ.Ǉ أĆروي للƢلودÛأرويÛǈأćدوņيǈسƉنتحر    

  209...وƋن لǃ تقرƋيÝ تņǊƴري ترņǉبي تضاجƴŁي.تضاربي لتصوņتي
  

قد استبعد الصورة المعتمدة على العالقـات   كما تشير خالدة سعيد إلى أن الحاج
ه الصور ، ألن مثل هذ210"الصورة اللوحة"الشكلية الخارجية، أو ما تسميه الناقدة بـ

ذات عنصر وصفي أو رمزي تستعين على بلورة التجربة بمشابهات ونظائر في  <<
العالم الخارجي ، وعندما يسقط الشاعر عالمه الداخلي على هذه األشـباه يقـدم لنـا    
صدى التجربة أو طيفا لها ، ال فعلها األصلي ، وإن كانت تأتي أزهى وأكثر لمعانـا  

  211.>>وأسهل إدراكا وتقبال
د الناقدة أنه كلما ضاقت المسافة بين الحالة الداخلية والحالة المعبر عنهـا  وتؤك

و حركة الشعر الحديث ليست سوى تضييق مسـتمر لهـذه    .ابتعد الشعر عن النثر
ة أسلوب الموازنة بين صور من ناقدوتعتمد ال212.المسافة بين التجربة وشكل التعبير

مـن   ن أشكاال شعرية مختلفة ،أنسي الحاج وصور أخرى من شعراء آخرين يكتبو
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بين صور الحاج المعتمدة على الفعل وبين الصورة اللوحة التي تعتمد  زأجل التميي
والتي تعتبرها الناقدة " ) رندلى"من ديوانه (من ذلك هذه الصورة لسعيد عقل.الشكل

  :من جيد شعره
   

  أنƖ واليƖƢ وأن نبحرا        
        ƒبوǊال Ɩاللينا Ɲفي الريا  

        ƒيوƯق الƻƢو Ɩالƴفي الت  
        ǌرƤفي ال  
        ƒروƸي الǀليل ǃضƢ في  
  ǀاد مƤ أومƖƉ أن يǉƦرا        

             
، فالصورة هنا ترتبط بالعـالم   جدا واضح العنصر الوصفي فيها فهي ترى أن

  213.الخارجي ، وال يربطها بالعالم الداخلي سوى بعض الخيوط الرفيعة
صور قائمة في العالم الخارجي، لكنها ظالل وأطيـاف  << لناقدة إلى ثم تنتقل ا

وانعكاسات للعالم الداخلي ، ومع أنها صور تمتلك خصائص الدهشة واإليحـاء ، إال  
، وتورد الناقدة نماذج 214>>أن إيحاءها مستمد من جمال عالئقها المادية والخارجية 

  215.اغوط، و لشوقي أبي شقرالمثل هذه الصور من قصيدة النثر هذه المرة،  للم
  

  :الماغوط
  وبǀيƖ أنا مƦمار الشتاƅ البارد<<

  >>ووردة الƴار الǀبيرة
>>Ʊة بين الشوارƯالساقǀ üروǊرتي تǀاƤ<<  

  >>وƯني أيǊا البدوي المشƘƴ الشƴر<< 
  

  :شوقي أبي شقرا
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 >>ƒسنجاǀ ا أنا وحديǉ  
  >>ورجالي احتضار

 >>ǃالليلة لن أنا ǇƤǉ من  
  شردا حتǍ أصير ملǀا م

ƿجلǓ  
  أنơƻ تاجي صƴدا 

ǃاليماǀ Ʋأضي  
 ƶالتبǀ وƯƢأ  
ǃحالǓا Ǎعل<<  

  
  :وتعلق الناقدة على هذه الصور قائلة 

هذه الصور تنتسب إلى العالم الخارجي أكثر مـن انتسـابها إلـى العـالم     << 
  .الداخلي

يطل في مقدمة ) وƯني أيǊا البدوي المشƘƴ الشƴر(عندما يقول محمد الماغوط
كل البدوي المشعث بينما تبقى رؤيته لهذا الـوطن فـي أبعـاد الصـورة     اللوحة ش

  . األخيرة ،غامضة ضبابية
  :كذلك عندما يقول شوقي أبي شقرا

)ƒسنجاǀ ا أنا وحديǉ (    نتصور وحدة السنجاب ونتأثر بها ثـم نفهـم وحـدة
  .216>>الشاعر على ضوئها ، ونفهمها شبيهة بوحدة السنجاب

ـ  ـذه الصـال هـى أن أمثـة إلناقدوتشير ال ي ـور ليست منعدمة عنـد أنس
الحاج ، ولكنها قليلة ، وذلك ألن تعاطفه مع العالم الخارجي يعتبر ضئيال إذا قـيس  

  :إلى الشعراء اآلخرين، ومن تلك الصور ذات العالقات  الخارجية عند الخال
  
  )أنتحǀ ƒسنبلة يابسة في الريح(
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الشاعر إال مرورا بتصـورنا   فمن خالل هذه الصورة ال يمكننا تعرف وضعية
  217.للسنبلة اليابسة في الريح 

ل هناك صور أخرى للحاج تظهر أقـرب مـن عالمـه وأكثـر     ـي المقابـف
  :صميمية، مثل الصور اآلتية

  
  ) أحشائي تǊاجǃ اǑنية تنسǊƻا(
)Ɩربǉو ƿǀضح Ɩƴرف(  
  )عدوƖ ألتقƯ ثƉرا سبقŻتني ƋلǍ أرجائŇƿ دقƁةŽ عيني الǊمجية(
اƷرƦي ابتøƴادƿ فøي   ƿ( Û) في عينيÛņ تƻتحين شبابيƿ نƢاعي تƊدين أدوار(

صراƢي يłسحن تحƖ الشمǀ(Û) ƧبديÛ فوق الƯƢرƋ Ûنني üǀƆ لحمǈ وملǀŻي وعبدي
ƹوƢوال.(  
، في ها تكوني ما يطبع ديوان لن بالغموض ، ألنـالها هـذه الصور وأمثـه

  218.الغالب، غير خاضعة لمنطق العالئق الخارجية
تعيبه الناقدة في صور الماغوط وأبي شقرا إنما هو قيامها  ومن الواضح أن ما

  .على التشبيه، وإن لم تشر الناقدة إلى ذلك صراحة 
خاضعة لمنطق  رإن المالحظة األخيرة المتمثلة في كون الصور عند الحاج غي

، يمكن اعتبارها سمة شبه قارة في نصوص الحاج وغيره مـن   العالقات الخارجية
ـ ـالتعم هما يشباج ـنالحظ عند الح ناولكن. الشعراء ي نفـي هـذه العالقـات    ـد ف

المسافات بين مكونات الصورة في ذاتهـا ، وبـين الصـور    الخارجية ، بما يجعل 
غلـب  أعالقة بين المكونـات فـي    كلبعضها وبعض نائية جدا بحيث تضيع معها 

  :يقول الحاج. األحيان
1-  

لǀن مواعيد السøر  أرÛƲǀ أتبسÛǃ.الصƢر Ǘ يضƯƸ صندوقي وتنتشر نưارتاي
ƹƯƴم üƢويد ÛƲتش ƖواƯƢنق!تلتقي والƴا في الǊلǀ.وسرقة ćłانƤƆ قŽنłƴ219.في ال   
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2-  
ƒيƯا .حلمتاي ومثلي الƤǉ üأقو : øفرح Ǘا أو    لوøجوع ƲøƯأقت ƖرعøسǓ ƿ

  220لƸوƿ اǓشقر ينتưرني عندما تنتابني الوداعة فيƴيدني ƋلǍ اǓصواƖ البƴيدة.أمال
  
3-  

ưر وأƯمقü üيǊفي ص ǍعمǓا ƿ221  
  

لعالقات البعيدة بين عناصر الصورة الواحدة، وبين جيدا لهذه النماذج مثاال تقدم 
الصور في مجموعها داخل سياق واحد ، إذ نلفي مسافات شاسعة تفصل بينها ، وهو 

  .لتلقي مثل هذه الصورما يتطلب من المتلقي جهدا غير يسير 
، فإننا نالحـظ  " لن"مية إلى مجموعة وإذا كانت النماذج الثالثة التي سقناها منت

 الـرأس " أن هذه الخاصية تطرد في المجموعتين الالحقتين  ألنسي الحـاج وهمـا   
 طـالع ، ففي المجموعة األولـى ن )1965(ماضي األيام اآلتية" ، و)1963(المقطوع

  :الصورة اآلتية
  

  نجمة البلد اǓبدي
  تقوǃ من رماد الوحي

ƫوƸت  
  في جحيǃ اǓبيƭ السǀران

  اǓحمر الƴاقد ربƯة السƻرو
ǌƊفي الر Ɩسود الميǓوا  
ƅفي النقا ƎƯاƢر الƻصǓوا  

  واƦǓرق الرجƴي
Ʋالسم ƱوƯضر المقƢǓوا  

ƒاتƴسجي الƻ222والبن  
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فالعالقات هنا ال تقوم على المألوف ، إنها تعقد الصلة بين عناصر تبـدو فـي   

  :العادة بعيدة جدا بعضها عن بعض 
  

  الرماد  ــ الوحي
  ــ السكر البياض

  اللون األحمر ــ عقد الربطة
  الربطة ــ السفر

  اللون األحمر ــ السفر
إلى غير ذلك من الصالت المعقودة بين عناصر تنتمي إلى مجاالت متباينة وقد 

  :وهو ما يتضح أيضا في هذا النموذج الشعري.تكون متنافرة
  
  

  داüƢ مثلƘ الشƴر 
ƅواليا ƹلǓرة اưتلقين ن Ƙحي  

ƻقǓمرين اƴتƯوالمراب ƫا  
Ɩوالساعا ƒلǀوال Ƨلƻالس  

  تصƴدين وتǊبƯين 
 ƖاƴبƯبال  
  القديمة 

  والجديدة 
  والمصححة
  والمنقحة
  223.والمƢصبة

مثـل  " لـن "في الدواوين القريبة زمنيا من مطردة مثل هذه الصور إذا كانتو 
نها تكاد تغيب بعد ذلك كما في ديـوان  فإ،" ماضي األيام اآلتية" و " الرأس المقطوع"
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ل الصور نحو ربط عالقات تميإذ ، )1975" (الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع"
  .غرابةأليفة بين عناصرها، واالبتعاد عن ال

إن التغيير الكبير الذي مس الصورة في الشعر العربي الحديث هـو العالقـة   
الجديدة بين الموضوع وصورته، ومن هنا جاءت صور أدونيس على سبيل المثال 

  :، كما في هذا النموذج 224قعة ، بل إنها قد تأتي غريبة أحيانا غير متو
  

  Ʀاوية/عاشقان     
     øÛضرƢأ ǃانية بلثاƷ  

ÛƲبƯة وسوق الƴبيƯسوق ال Ưي يتوسƤال Ʋا الجامǊأيÛرņيƢو ǃريǀ  
   225.أنƖ السرņةÛ حقا   
ال  أنهـا  الصورة في شعر أدونـيس   من أهم خصائص نالجيوسي أ تالحظو

الصـارƢ النـاتج    التأثيرروابط عاطفية مباشرة ،فأدونيس  يعتمد على تحمل لقارئها 
ولكي تحدد الناقدة طبيعة الصـورة عنـد   226.عن طرافة صوره وغرابتها ونضارتها

كورنل .ك.تستعير من الناقد ل ال تجد وسيلة لتحقيق ذلك أفضل من أن فإنها أدونيس 
  ":بيرس"وصفه لحداثة الصورة عند الشاعر الفرنسي 

منعزلة ، وتسلسل الصور يكاد أن يكون غير تميل الصورة إلى أن تكون <<  
والمسؤولية التي تُفَرض على خيال القارƏ لكي يفهمها تتزايد كثيرا، ألن . مترابط 

المسألة لم تعد مقصورة على اختيار إشارات مترابطة ، بل على مضادات يبـدعها  
تجربـة الكتـاب الذهنيـة أو     ذهن الشاعر ، مستقاة من أزمنة وأمكنة متنوعة في

يقيموا مقارنـات مـع أسـاليب الصـور      وقد أدى األمر بالنقاد إلى أن .الجسدية 
  .227>>أو حتى مع سلسلة لقطات من آلة التصوير) السينما(المتحركة

  :من أدونيس اناآلتي انذجُيظهره النموإن هذه الخاصية هي ما 
  
1- łرǀƤأÛǃالجحي ƿلƤ ةƻسقي Ʋلي موعد م Û  

                                                           
 .752االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث،ص: انظر سلمى اخلضراء اجليوسي 224
 .س والفضاء ينسج التǔويلمن قصيدة مراكش ـ فا.167،ص 3األعمال الشعرية ، ج: أدونيس 225
 .753االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث،ص : انظر سلمى اخلضراء اجليوسي 226
 Kenneth Cornel ,The Post-Sym;bolist Period : French Poeticوحتيل الناقدة إىل . 757، 756ص ص ،نفسهاملرجع  227

Currents 1900-1920,Yale Romantic Studies ,2dser .,(New Haven,CT :Yale University Press ,1958)P.152.   



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

łرǀƤاأ ÛÛا المسجدƤǉ واياƦ ا فيƢة شيوǀمالئ ưيوق Ɩلمو  
łرǀƤأ Ûǀيس Ɩتان رالموǀب ƅن المساƯجا قƦما üالني ƎƯشا Ǎعل ƒتǀوي  

  الƻجر       
łرǀƤأ Ûيض ƖالموƲ üمن أج üحة النيƻص Ǎن علƻس ǃا رسوǊنƉǀ مقاعد  
  Ʀوار يسǀنون   

  ÛالشمƧفي أشƴة                                                       
łرǀƤقمحأ Ǎوالموت ƒسحا ƅحياǓن اǀل Û ǈأمام ǃرǊال ƅورا Ɩالمو Û  
łرǀƤن فراشةأƉǀ أو ÛƖالمو ƭيرو üاƦي Ǘ ǈنƉǀ Ûǃوفو يبتسƢ انǀ Û  

       ƹقنديترفر Ǎعلǈ228.ل  
  

2-  
Ûوحيدا ǃأنا Ɩنǀ ø أ  

  .Ƣوفا من أن تǊجرني الوحدة   
 ø ƒ ǃالƴال üمن تجمي ƅاǊنتǗن اǀيم Ǘ  

       ǈنǓ يǊينت Û ƿاƤحين.  
Ûيريدني ƅشي Ǘ ø ƚ  

      ƅشي üǀ أنني أريد ƿلƤ.  
ƒقري Ɩالمو ø د  

      Ûجسد Ǘ رةǀف ǈنǓ  
  والحƒ بƴيد     
  .Ǔنǈ جسد Ǘ فǀرة     

ƒبالضبا ƹمسقو üجب ø øǉ:  
  .رجü يƸامر       

ƒابة مسقوفة بالضباƷ:  
     ǃامرأة تحل.  

ƎƯشا ǃالحل øو  
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    Ûترسو Ǘ ينةƻلس  
    ǃالحل ǍلƋ أنتمي ƿلƤ Ʋم.  

ƿرتǀاƤ رōǊƯ øƦ  
     ƿŻلſأن تستقب ƹرƴت ǃة لưلح üǀ من  

 Ûالشجرة تحيتي ǇƤǉ ترد ǃل ø Ɲ  
     ÝاǊقبل Ûالريح Ɩني حييǓأ  

Ûüاللي Ƨني يلبƦح ø Ư  
  .وليƧ لǈ ثوƒ في النǊار     

  ي ø الƯريق رمƦ للسƴادة
      ǃا عبور دائǊأن ƿلƤ.  

ƿ ø عاشق أب ƅديالما  
  :لسبƒ واحد    
    üشƻال ƹرƴي Ǘ.  

  
ü  øÛاƴان مƯوشي ǈلƋ Ɩالمو  

  229.لƤلǗ ƿ يحبǈ أحد   
  
ال تربط  ورـن الصـم مجموعةة ـنا قبالـاله نجد أنفسـي النموذجين أعـف

تطالعنا هـذه   ، ففي النموذج األول بينها ، ظاهريا، روابط واضحة أو عالقات بّينة
ـ    سقيفة الجحيم، المالئ: الصور وت ـكة الشيوƢ النائمون فـي زوايـا المسـجد والم

ـ ـى شاطـيوقظهم، الموت الذي يسكر ، الموت الذي يكتب عل ل، المسـاء  ـئ الني
، المقاعد رسوم سفن على صفحة النيل، الزوار السـاكنون فـي    قطن ، الفجر كتاب

أشعة الشمس، خوفو المبتسم، خوفو يروض الموت، فراشة ترفـرف علـى قنـديل    
   .خوفو

  : هذه الصور إزاءا في النموذج الثاني فنجد أنفسنا أم
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عـن   العازفـة  األشـياء  ،الشخص النائم وحيدا، العالم الذي ال ينتهي تجميلـه 
ـ يء، ـل شـه يريد كنأل) الشاعر( االتصال بالمتكلم وت القريـب الرتباطـه   ـالم

ـ     ل ـبالفكرة، الحب البعيد الرتباطه بالجسد ، الجبـل المسـقوف بالضـباب ، الرج
ـ  ـة بالضبـالمغامر، الغابة المسقوف م الـذي يشـبه   ـاب، ، المرأة الحالمـة، الحل

المطهرة من اللحظـات التـي ال تحتفـي     الذاكرةالسفينة التي ال ترسو، ئ، ـالشاط
الحـزن   الـريح، بصاحبها، الشجرة العازفة عن التحية بسبب الغيرة، الشاعر يحيي 

ى ما ال نهاية، السعادة ـريق الممتد إلـطالحزن العاري نهارا ، الالذي يلبس الليل ، 
الموت اإلله، الموت .طريق ال ينتهي، الماء عاشق أبدي، الماء الذي ال يعرف الفشل

  .الشيطان ، الموت الممقوت
واضحة ، األمر الـذي  ال تكاد تربط بعَضها ببعض عالقاتŻ  إن الصور السالفة

عالوة على ذلك نالحظ .يشد عراها يجعلها تبدو متباعدة ، وكأنها تفتقد إلى أي رباط 
الطريـق   "اني، مثلـموذج الثـاصة في النـور إلى التجريد، خـض الصـميل بع

ـ  أنذاك ،"ال يعـرف الفشـل  ...المـاء " و"عبور دائم...الطريق"و "ةرمز السعاد  ذهه
   230.>>ال تحمل لونا أو تفصيال ُيفَرض على حواسنا<< الصور

ارتباطها فيما بينها فال يعني على اإلطالق  أما التفكك البادي على الصور وعدم
ففي النمـوذج األول نلفـي الصـور    . بين عناصر الصور المختلفة  الروابطانتفاء 

التـي  " المـوت " ،عالوة على تكرار لفظـة  جميعها محصورة ضمن مجال الذكرى 
  :تصبح مركزا تدور حوله الصور المتعلقة به

  
   مع سقيفة الجحيم دلي موع -    :أذكر 

  : الموت -               
  يوقظ مالئكة شيوخا في زاوية المسجد  *                         

   النيل مازجا قطن المساء  شاطئيسكر ويكتب على                        * 
  بكتان الفجر                  

  يضع مقاعد كأنها رسوم سفن على صفحة النيل من   *                
  أجل زوار يسكنون في أشعة الشمس                   
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  وراء الهرم أمامه لكن األحياء سحاب والموتى قمح *                     
  كان خوفو يبتسم ، كأنه ال يزال يروض الموت ، أو كأن الموت   -        

  . فراشة ترفرف على قنديله           
  
حركة الـذكرى ، وحركـة   : ان ـأساسيت ني النموذج األول، إذن،حركتاـفف
ولكن الحركتين تتسمان بسمة أساسية أكدها أدونيس نفسه مرارا كما أشرنا .  الموت

الناقدات التأكيد أن الحركـة الداخليـة لـدى     ىوهي سمة التحول، وقد سبق إلحد
أدونيس كما تتبدى في تجربته الشعرية مطبوعة على التحويـل واالنجـذاب نحـو    

  :التحول يكاد يطال كل شيء في الصورة  ذاه. 231الحركة والتجدد

الماضـي  هـو الـزمن   ، ونعني هنا زمن الذكرى الذي  نعنصر الزمفهناك 
األولى في النموذج  ةار تتحرك األزمنة فالجملـاإلط/، وداخل هذا الزمنةبالضرور

تبدو أكثر انشدادا إلى المستقبل منها إلى الماضي  )لي موعد مع سقيفة ذلك الجحيم (
الرغم من موقعها، ، ضمن دائرة الذكرى ، ومن ثم تصبح من قبيل مـا هـو   على 

قظ مالئكة شيوخا الموت يو :(ة الثانية فترتد بنا إلى الحاضرأما الجمل.منتظر إنجازه
  .)في زوايا المسجد

،إذ يتحول من ذات فاعلة " الموت" من ناحية أخرى هناك التحول الذي يصيب 
يضيء  ولعل الذي . ذات تتأثر، ذات مسلوبة اإلرادةمؤثرة في الذوات األخرى إلى 

ي النموذج أعاله، إذ نالحظ استئثار ـو توظيف الفعل فـي هـهذا األمر بشكل جل
يـوقظ، ويسـكر ويكتـب    : ، فهوال جميعها دون الذوات األخرىـباألفع "الموت" 

لل مـن  ، بيد أن هذا ال يق"الموت"فعال مسندا لغير  و نصادف ،أثناء ذلك ،. ويضع 
، وقد أسند لـذات  "يسكنون"فعل المسند لغير الموت هو الفعل الهيمنة الموت شيئا، ف

، ولكن الفعل في سياقه ليس له من الفعلية سوى الصيغة ألنـه  "رالزوا" أخرى هي 
ادر ـيغ"الموت" بيد أن.فهو غير حركي على اإلطالقهنا فعل واصف ال فعل مؤثر 

بذلك  عن أداة قوته ، وهي الفعل،  فيتخلى ،لتأثيرتتلقى ا اـليصبح ذاتذا ـموقعه ه
لتصبح هذه األداة بيد ذات أخرى هي ذات خوفو الذي يروض الموت ، والذي كان 

، انطالقا من سياق الصورة الشـعرية ، بأنـه   ويمكننا أن نعلل هذا االبتسام .يبتسم 
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طع بإيهامنا و ينتهي المق. وت الذي صار ذاتا طيِّعة بين يدي خوفوـسخرية من الم
، ولكـن  من جديـد  )  الفعل(بعودة الموت إلى موقع المؤثر حين يستلم أداته األولى

 ء، إذ يصبح الفعل سبيل الـذات إلـى االنتهـا   إلى نتيجة عكسية  ذلك ال يؤدي إال
وهذا ما يدعمه التحول اآلخر الذي تعرفه ذات الموت ، حين تتحول مـن  . والزوال

ترفرف حـول مصـدر   ) الفراشة(ذات أخرى ضعيفةعلة ومؤثرة إلى اذات قوية ف
  .نهايتها 

وإذا كان المجاز، حسب أدونيس، هو االسم الشعري لتحول األشياء كمـا ورد  
فإننا نرى من المفيد إظهار كيفية اضطالع المجاز بمهمة التحويل هاته، وذلك أعاله،

  :من خالل االستعارتين اآلتيتين من النموذج المدروس
  

  Ɖǀ Ûǃنǈ يروƭ الموǀƖان Ƣوفو يبتس
  

الجمود والالحيـاة، أي أن   232مقوماتها الداللية هنا تنقل ذاتا أبرُز ةاالستعارإن 
ة خاصـة باإلنسـان وهـي    ـصفه يكتسب نـولك، ] حي -[،] متحرك-=  [خوفو 

ول المقومين السابقين من حالة السلب إلى حالـة  حاالبتسام ، األمر الذي يؤدي إلى ت
، فتكون األحياءإلى دائرة  اتذات خوفو من دائرة الجمادِل تقالان، وفي هذا  اإليجاب

   .للتحويل السحري أداةاالستعارة بذلك 
ما ذكرنا ، بل إن األفعال ، في  حدود وال تتوقف سمة التحول في النموذج عند

" يسـكر " الفعل ف .التحول من حالة إلى حالة أخرى جديدة خاصية تتضمنمعظمها ، 
، بـل إن معنـاه    ة اليقظة والوعي إلى حالة السكر والالوعين حالـه تحول مـفي

د في لسـان العـرب بشـأن    رمما وف ،اللغوي يحيلنا إلى التحول من حال إلى حال 
  : 233مايلي) سكر(الجذر

  .والسكر نقيض الصحو. خالف الصاحي: السكران -
  .غُشي عليه:ُسكŰر بصُره -
  .ساكنة ال ريح فيها :وليلة ساكرة. سكنت بعد الهبوب: سكرت الريح -
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  ركد : ُسكر البحر -
  

يحيل إلى حالة سابقة هي حالة النوم وحالة حاضرة هـي حالـة    "يوقظ"والفعل 
اليقظة ، ويضطلع الفعل هنا بمهمة تجسير التحول من الحالة األولـى إلـى الحالـة    

  :234وذلك ما نلمسه في الدالالت اللغوية لهذا الفعل التي نورد منها ما يلي .الثانية
  نقيض النوم: اليقظة -
 .أثرته، وكذلك يقّظته تيقيظا: أيقظت الغبار -

  .صّوت: واستيقظ الخَلخال والَحلي -
الذي يشير إلى تحويل ذات من طباع معينـة إلـى    "يروض"الفعل  نشأ وكذلك

  :235ومن دالالته اللغوية ما يلي.طباع أخرى جديدة
  
  .سيروطّأها وذلّلها أو علمها ال...راض الدابة يروضها  -
  .أول ما ريضت وهي صعبة بعد: ناقة ريِّض -

، وهـو مـا يمـنح    أفعاال مضارعة األفعال السابقة  لى كل ذلك كوُنإيضاف 
  .االستمرارية والتجدد الصورة صفتْي

يبـدو   فيه ور بعضها عن بعضـصال الصـانفن إأما النموذج الثاني أعاله ف
وجدنا بعض  الترقيم األلفبائي شد، وإذا نظرنا إلى الصور الجزئية المنضوية تحتأ

عناصر الصورة الجزئية الواحدة ،إذ باإلمكان ربط األواصر بين تلك التناسب بين 
  :العناصر كما في هذه الصورة

  
ƒبالضبا ƹمسقو üامر:جبƸي üرج  

  
، في تشكيلها، على صورتين بالغيتـين همـا االسـتعارة    هذه الصورة  دتعتم
ذي يصنف عادة علـى انـه ابسـط مـن     ـيه الا أن التشبـوالغريب هن: والتشبيه

ـ أها وـعارة نفسـستعقد من االأي هذه الصورة ـاالستعارة ، يبدو ف ركية ـشد ح
على درجـة  السقف وبين الضباب الذي يغطي قمة الجبل التناسب بين  أنذلك منها،
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إلى تأويل ، ولكن هذا الجبـل حـين يصـبح رجـال      معها ال يحتاج من الوضوح
من . الجبل والرجل المغامر: إلى التساؤل عن الجامع بين الطرفين يدفعنا ...يغامر

ناحية ثانية نالحظ أن االستعارة ، على الرغم من تحقيقها لخاصية التحـول التـي   
أشرنا إليها أعاله ، لم تخرج الجبل المغطى بالضباب من مجاله الطبيعي الجامد إلى 

وعلى النقيض من ذلك ما  .نفسها مجال جديد ، فالذي تم ، إذن، تحول داخل الدائرة
ل الشيء من حالة إلـى  ـأي نق ول ،ـقام به التشبيه ، فهو عالوة على تحقيق التح

حالة جديدة ، قد أحدث تحوال في المجال ، فقد انتقل الجبل، بفضل التشـبيه، مـن   
وإذا كان الجبل في .دائرته السابقة إلى دائرة اإلنسان ، فتمت بذلك عملية التشخيص

ات ـد اكتسب صفـي حال التشبيه قـه فـفإن ا ،ـد بدا ساكنـعارة قـاالست حال
، بيد أننا نالحـظ أن االسـتعارة    أو زمان حركية ، واستمرارية غير محددة بمكان

الصـورة   اكتملـت اق لكي يقوم التشبيه بـدوره ،وبـذلك   ـي هيأت السيـهي الت
ولته إلى كائن جديد ، وعلى الشعرية،  فقد أضافت االستعارة مالمح إلى الجبل أو ح

وال يمكننا أن نـرى  .أساس الكينونة الجديدة تم التفاعل بين الجبل والرجل المغامر
إلى التأثير بين عناصر الصورة على أنه يسير في اتجاه واحد ، بل هـو ال ينـي   

لقد صار الجبل والرجل شيئا واحـدا أي أن الجبـل رجـل    ، نيتحرك في االتجاهي
، وما  قت نفسه فإن الرجل الذي يغامر هو جبل مسقوف بالضبابيغامر ، وفي الو

يسمح بهذه الحركة ذات االتجاهين هو بناء الصورة على التشـبيه البليـƸ ، أي أن   
ح بتداخل الرجل والجبل ليصبح كـل منهمـا يضـيء    محذف أداة التشبيه هو ما س

يبتعـد   ، يغادر دائرتـه ، أو علـى األقـل    هما يجعل، ويمنحه من صفاته  اآلخر
اتين فـي الوقـت   وي هذه الصورة يحقق تحول الذـاز فـمعنى ذلك أن المج.عنها

، إذ إن الجبل نفسه ، ذات الجبل وذات الرجل ، وذلك بفضل التفاعل الحاصل بينهما
يبحـث فـي    الـذي  ب المغامرـه قلـل نـو كائـالذي غطيت قمته بالضباب ه

 صلب صامد رجل المغامر هو كائنكما أن ال ،أن يكشف حجبه  محاوال المجهول ،
ولهـذا تكتسـي    ،يضرب في الضباب والمجهول ، ويخوض في عـالم غـامض   

  .أهميتهامغامرته 
مباشرة  ةالصورة التالية أخرى من النموذج هي  يظهر التناسب أيضا في صور

  :للصورة السابقة 
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ƒابة مسقوفة بالضباƷ:ǃامرأة تحل  
نالحظ التأثير المتبادل بـين الغابـة التـي     نا السابق مناسبا هنا ، إذليبدو تحلي

من حالـة   اتينواألمر الذي يؤدي إلى تحول الذيغمرها الضباب،والمرأة التي تحلم ،
فالمرأة تأخذ من الغابة خصوبتها وثراءها وغموضها أيضا ، فـي  .إلى حالة أخرى

   .من المرأة إنسانيتها الغابةحين تستمد 
 رالتسلسل غي" ، أو تعاني من عدم التسلسل  أعالهبيد أن الصور في النموذجين 

و المسألة لم تعد مقصورة على اختيار إشـارات   أعاله" كورنل" بتعبير " المترابط 
األول نحتاج إلى التأويل والتخريج من أجل الـربط بـين    النموذجففي . مترابطة 

حـول   دورانها وإنما ه إن ما يشد الصور هنا. الصور المختلفة المشكلة للنموذج 
مركز واحد هو الموت كما أشرنا أعاله، ولكن هذه الصور تبدو غير مترابطة فيما 
بينها برابطة واضحة ، وهذا شيء تتعمده القصيدة الحداثية تعمدا ، فهي تعمل على 

ولذلك تتعمد أن تكون المجاالت التـي تسـتمد منهـا    أن تسربل نفسها بالغموض ،
ي هــذا النمــوذج، المجــال ، فــكاـنة فهنـــمتبايــاالت ـا مجـــورهـــص

والمجـال  ) سحاب، النيل، الشمس(، والمجال الطبيعي) الجحيم، المالئكة(الماورائي
، ومجـال الكائنـات   ) كتان، قمحقطن ،(، والمجال الزراعي)الفجرالمساء ،(الزمني

وغيرهـا مـن     )، الزوار، الفراشة، األحياءالشيوƢ(الحية اإلنسانية وغير اإلنسانية
  .تباينةالم المجاالت
 واألفكـار بـين الصـور    وسط يقدم لنا عناصر هيف أعاله النموذج الثاني أما
بوظيفـة  ) خوفـا (ث يضطلع المفعول ألجلـه  ـحي" أ"لية ، من ذلك الجملة ـالتعلي

التـي يبـرز فيهـا    " ج" والجملة" ألن"التي يتم فيها لتعليل بـ" ب"التعليل، والجملة 
  تستمد قوتها من قوة الجانـب التصـويري  الجمل ال ذههو "ذلك أن" ليل بفضلعالت

، وإنما من قيامهما على التضاد خاصة في الجملتين األخيرتين فهو ضعيف ،  فيها،
ظ على بقية الجمل أن التعليل ال يكاد يغيـب  ـوالمالح .والمفارقة كما سنرى الحقا

إله  الموت" : ل"فيها ، حتى تلك الجمل ذات الطابع التصويري الواضح مثل الجملة 
  .وشيطان معا، لذلك ال يحبه أحد
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وحين ننظر إلى أجزاء النموذج حسب الترقيم المعتمد نجد أنفسـنا إزاء اثنتـي   
عشرة صورة منفصلة يجهدنا البحث عن رابط بينها ، ويتعزز هذا الفصل باعتماد 

   . الترقيم بالحروف ، فذلك يجعل كل صورة قائمة بذاتها
توفيق صايƸ لتالحظ أن القصيدة عنده تتميز  وتقف الجيوسي عند الصورة  عند

بكونها ال تحوي صورا زائدة عن حاجتها، وقد تفتقر الصور عنده إلى التلقائية التـي  
إن . نلفيها لدى السياب ، ولكنها نظل دقيقة المعنى وجوهريـة فـي بنـاء القصـيدة    

الصورة عند توفيق صايƸ تقوم على معنى دقيق تدعمه صور تساعد فـي إظهـار   
  .236وضوحه األساسي ، وهو كثيرا ما يلجأ إلى الصور الموسعة 

ر التركيز على الدقة في الصور عـند صـايƸ فـي حـديث مسـتعاد     ـويظه
  :للجيوسي ، إذ تقول

من صور محسوسة بالغة الدقة تشـير إلـى معـان     ةوالقصيدة عادة سلسل<< 
ويغلـب أن  . ورمجردة  أو مشاعر خفية ما كان للقارƏ أن يفهمها إال من خالل الص

] وموسـعة [صورا تشبه المنمنمات ، تشكل وحدات في صورة كاملـة  ... تكون هذه
فمـن الواضـح   .والصور في شعر توفيق صايƸ تدهشنا بأصـالتها ...تحكم القصيدة

أن هذا الشاعر يمتلك وعيا مدهشا بالعالم من حوله، ألنه ال  يستقي صـوره  ] كذلك[
  .237>>] ياة حولهبل من الح[ من عالم التصور المجرد 

  
    

  :ناƅ الصورةبالتضاد والمƻارقة و 2.8
  

إن ما سبق ال يستنفد خصائص الصورة الشعرية فـي النمـوذجين الشـعريين    
وفاعلة في بناء الصـورة وهـي سـمة     ةة أساسيـاك سمـذاك أن هن ،ألدونيس 
، بكـل  أدونـيس إن الحديث عن التضاد كعنصر مهم في بناء القصيدة عند التضاد ،

وياتها ، ومنها مستوى الصورة ، ليس حديثا عـن خاصـية معزولـة ، فهـذا     مست
                                                           

ع آخر من كتاهبا إىل أن صـايȠ ذو  وتشري الناقدة يف موض.775 ،774االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث، ص ص : انظر سلمى اخلضراء اجليوسي 236
مـن   775انظر الصفحة . وصوره دقيقة ومتماسكة ومالئمة للموضوع.دقة كبرية يف التعبري مع ميل إىل الدعابة الساخرة، وقد يتطلب تذوق شعره استعدادا خاصا

 .املرجع نفسه
وننبه هنا إىل أن . 142،ص1960، خريف 16، العدد4يدة ك ، شعر، السنة القص: وهي تستعيد مقولة سابقة هلا من مقالة عنواهنا. 774، ص نفسه  عاملرج 237
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 وفي هذا السـياق تـرى  . )النثرية وغير النثرية(العنصر يطالعنا في كل القصائد 
يزخر بجدليات التضاد ، المبثوثـة فـي    << أدونيسشعر  الناقدة أسيمة درويش أن

ـ ـأرجاء العالم والنص في آن واح ـ ـد ، مث ـ ـل العال نخفض ، المتسـع  ي والم
ـ   ـوالضيق، المعت ـ ـم والمضيء، العرضـي والالمتنـاهي، يض ى ذلـك  ـاف إل

وما يصعب إحصاؤه من جدليات التضاد في العـالم   ،بالضرورة، الثابت والمتحول
هذه الخصيصة هي ما يرصده ، أيضا، الناقد كمال نشأت ،معتبـرا   .238>>والكون

ـ ـص شعر أدونـإياها خصيصة مهمة من خصائ ـ  ذيـيس ال ـ ـيعتم ي ـد ، ف
بيد أن موقف الناقد مـن هـذه الخصيصـة     239." صور التناقض" معظمه، على 

مناقض لموقف الناقدة أسيمة درويش، إذ يرى فيها شيئا سليبا يعيب بناء الصـورة  
دة عند أدونيس، يقول في هـذا الصـدد معلقـا علـى صـورة شـعرية       ـوالقصي
داللـة   يجمالية، وال تعط وصورة أدونيس في مجملها ال ترسم لوحة <<:للشاعر

فنية مثلما نرى في الشعر الحق، ذلك أنها مكونة من عناصر بعيدة ،ال انسجام بينها 
ويلـح  240.>>أكرهت على النزول في غير مواضعها، فكان هذا التشتت المعيـب  

  241.الناقد على أن هذه الخصيصة تطرد في بناء الصور عند أدونيس
تغال آليات التضاد بشكل يجعل مـن بنيـة   ويعتبر النموذجان أعاله مسرحا الش

  . في تشكيل الصورة والقصيدة بصفة عامة التضاد بنية أساسية
  :العناصر اآلتية نالحظ اشتغال التضاد من خالل  بالنسبة للنموذج األول

فالنموذج يقـدم لنـا صـورا منفصـلة دالليـا      : التضاد األول تضاد شكلي -
ط فيما بينها روابط نحوية ، عالوة على عالمـة  إذ نجد جمال منتهية ال ترب(وتركيبيا

فمن هذه الناحية ثمـة انفصـال   ).الترقيم النقطة في نهاية كل جملة مما يعزز ما قلناه
تخضع تلك الصور إلى ترقيم أبجدي متسلسل يعقد الصـلة  وفي المقابل . بين الصور
  .وهكذا فإن ما يفرقه التركيب  تجمعه األبجدية.فيما بينها
، ويظهر هذا النوع من التضاد  " المجاƖǗتضاد  " ـيمكن تسميته ب هناك ما-

 :في الجمع في تشكيل الصور بين عناصر تحيل إلى مجاالت مختلفة ومتقابلة
  المحسوس ≠المجرد : د           

                                                           
 .61حترير املعىن، ص: انظر أسيمة درويش 238
 ).2(، اهلامش175، ص2005مة للكتاب، القاهرة االبتداءات، االحنرافات، األزمة،اهليئة املصرية العا شعر احلداثة يف مصر،: انظر كمال نشأت 239
 .174، ص نفسهاملرجع 240
 .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها انظر241
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  األرض ≠الفضاء: هـ         
  اإلنسان≠الجماد               

  الوعي ≠الالوعي: و          
  المتحرك ≠الساكن  : ح          

  )الريح) (الشجرة(              
  المحسوس  ≠المجرد : ي          

  اإلنساني  ≠الطبيعي : ك           
   الشيطاني  ≠اإللهي : ك           

  
وهكذا تتعانق عناصر من مجاالت مختلفة وتتحد فيما بينها ، وبذلك  تتخذ اللغة 

  242.اد حقال للعبة اللغويةالشعرية عند أدونيس من وحدة األضد
  

   : اǕثباƖ والنƻي 1.2.8
  

سـمة   ات في النموذجين أعاله ألدونـيس ـي واإلثبـين النفـيمثل  التضاد ب
  :يظهر ذلك في النواحي اآلتيةففي النموذج األول مهيمنة ، 

  
  : اǕثباƖ والنƻي بين الجمü المƢتلƻة - 1

 إثبات...  كنت أنام  - أ

 نفي... ال يمكن -ب

 نفي. ....ال شيء   - ج

  إثبات... الموت قريب -د
  

  :اǕثباƖ والنƻي داüƢ الجملة الواحدة -2
األمـر الـذي    ،نالحظ هنا انبناء كثير من الجمل على أسلوبي النفي واإلثبات 

  :النفي واإلثبات: يخلق حوارا فعاال بين بنيتين مختلفتين ظاهريا

                                                           
 .95،ص3الشعر العريب احلديث،ج: انظر حممد بنيس 242
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  )نفي... (ال يمكن االنتهاء  - ب
  )اتإثب(ينتهي ... ألنه            

  )نفي(يال شيء يريدن    -ج       
  )إثبات(أريد كل شيء        

  )إثبات(الحلم شاطئ    -و        
  )نفي(لسفينة ال ترسو                

  )إثبات...(طهِّر ذاكرتك -ز         
  )نفي...(لم تعرف             

  )إثبات... (حزني يلبس -ط         
  )نفي... (ليس له             

  )إثبات(الماء عاشق أبدي -ك         
  )نفي(ال يعرف الفشل             

  
  )إثبات... (الموت إله -ل          

  )نفي(ال يحبه أحد              
  

في أن هناك تنوعا اإلثبات وظ على العناصر المتضادة من حيث النفي والمالَح
  :طقيتين أساسيتين، ويمكن حصر هذا التنوع في عالقتين من بينها عالقاتال

  
  " :و"وتمثلها الجملة : عالقة انفصال  - 1

 ƎƯشا ǃالحل  
  لسƻينة Ǘ ترسو

  
  :ونعبر عن ذلك بالصيغة المنطقية اآلتية

 ƎƯالشاv ينةƻالس  
  

  :عالقة استلزام - 2
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  ":ل"ة تمثلها الجملوهذه العالقة هي في الحقيقة عالقة النتيجة بالسبب،  
- Û اƴان مƯوشي ǈلƋ Ɩالمو  
  Ǘ ƿلƤأحد ل ǈيحب  

  :ونعبر عن هذه العالقة منطقيا كما يلي
  ƖالموƋ اƴان مƯوشي ǈال يحبه أحد> =ل  
  
  
  :ونعبر عنها منطقيا بـ، " ج"وهي العالقة نفسها في الجملة 

 ƅشي üǀ يريدني >=أريد ƅشي Ǘ  
  :"ز"واألمر نفسه في الجملة 

 ƿأن تستقبل ƹرƴت ǃة لưا >=لحǊمن ƿرتǀاƤ رǊƯ  
  

ولكن عالقة التضاد هنا ال تعني التطابق التام بين الجمل السابقة ، إذ نالحظ أن 
ـ ـى الرغم من ارتبـ، وعلمثال " ب" الجملة  بعالقـة ي المعادلـة فيهـا   ـاط طرف

االستلزام، فإنها تختلف عن نظائرها في كون طرفي التضاد فيها متماثلين ، بينما هما 
  :ثباتفي سواها مختلفان من حيث النفي واإل

  
  )   نفي ≠إثبات( ال شيء يريدني  ≠أريد كل شيء  -
 )إثبات  ≠نفي ( طهر ذاكرتك منها    ≠لم تعرف اللحظة استقبالك  -

 )نفي ≠إثبات(ال يحبه أحد      ≠الموت إله وشيطان  -

  
ن ، بشكل من األشكال قلبها ليصبح طرفاها متمـاثلين  وهذه المعادالت ال يمك

ـ  ،" ب"في الجملة ن األمر على العكس في حين أ. سلبا أو إيجابا  ـ  ذهفه Ăالنحوعل 
  :اآلتي

                 ǃالƴال üتجمي ƅاǊانت ǃعد=< ǃالƴال ƅاǊانت ǃي ( عدƻي= نƻن(  
  :وباإلمكان قلب هذه المعادلة من حالة النفي  إلى حالة اإلثبات  

                  ǃالƴال üتجمي ƅاǊانت=<     ǃالƴال ƅاǊانت) ƖثباƋ =ƖثباƋ(  
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تطبيق عملية القلب هاته علـى الجمـل األخـرى ، فإننـا     ولكننا حين نحاول 
  :دهما منفي واآلخر مثبتحأسنحصل  دائما على معادلة طرفاها متقابالن 

             ƅشي üǀ أريد Ǘ=<    يريدني ƅشي üǀ)يƻن ≠  ƖثباƋ(  
            ƿة استقبالưاللح ƹرƴت=<    ƿرتǀاƤ اǊر منǊƯت Ǘ) ƖثباƋ ≠ يƻن(  
  )ƋثباƖ  ≠ نƻي(يحبüǀ ǈ الناƧ >=ليƧ الموƋ ƖلǊا وشيƯانا مƴا             
              üاللي Ƨيلب Ǘ نيƦار   >=حǊفي الن ƒثو ǈي(لƻن ≠  ƖثباƋ(  

والنتيجة هي أن كل ما يحدث هنا ليس سوى تبادل للمواقـع بـين الطـرفين    
  .الموجب والسالب في المعادلة

ية أساسية في قصائد النثر التي تمثل متن هذا البحث ، ولعل ممـا  إن التضاد بن
يدعم ذلك حضور هذه البنية في عناوين القصائد نفسها بشكل الفت ، وحسبنا هنـا  

  :التمثيل ببعض العناوين لدى الماغوط وأنسي الحاج 
  
  :محمد الماغوط - 1

  : حƦن في ضوƅ القمر*
  
  حزن في ضوء القمر- 
  جنازة النسر- 
  النهرجفاف - 
  جناح الكƉبة- 
  الليل واألزهار - 
  حريق الكلمات- 
  

  : Ʒرفة بماليين الجدران* 
  بكاء في رحلة صيد -  
  اصفرار العشب -  
  الرعب والجنس -  
  وجه بين حذاءين - 
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  هياج الفأر - 
  النار والجليد - 
  بكاء الثعبان - 
  

  : الƻرƝ ليƧ مǊنتي* 
  من العتبة على السماء - 
  معلبالغجري ال - 
  أمير من المطر وحاشية من الغبار - 
  الظل والهجير - 
  مسافر عربي في محطات الفضاء - 
  المهذبة في عصر وحشي - 
  ذكرى حادث أليم لم يقع - 
  مروحة السيوف - 
   

  :أنسي الحاج  - 2
    
  : ماضي اǓياǃ اǑتية*   

  الثعلب هو اليخت -
  اللحظة حرير وحجر  -
  السخرية الوحشية -
  وبئةعناق األ-
  

    *ƱوƯالمق Ƨالرأ :  
   
  الصمت العابر كالفضيحة -          
 الشيطان األبيض -          
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  :لن*     
  

  عفاف يابس  -        
 نحو ال أدري -        

  الحب والذئب -        
بحيث تقـدم  وتتحول الصور بفعل التضاد الحاد إلى صور مبنية على المفارقة، 

ذوات  تكتسي صفات غير مألوفة،أو تتحرك في عـوالم تبـدو   لنا الصورة ذاتا أو 
غريبة عنها، أو ترتبطها بغيرها من الذوات عالقات غير طبيعية، فينتج عـن ذلـك   

  : نسي الحاجأيقول . انشطار للذات الواحدة بين عالمين أو عوالم مختلفة
  

  :أنا ǉو الشيƯان أقدǃ نƻسي
  Ʒلبتني الرقة

 üاƻقǓا ƅورا ǃيوƸال ƖاشتدƖانشق ƒوالحج  
ƭرǔل ǃر يستسلƯالم  

  Ʒ243لبتني الرقة حبيبتي أحبتني
  

، تنبني الصورة هنا على صفات مفارقة ومفاجئة تقدمها الذات المتكلمة لنفسها 
المطلق وهذه الصفات ال تنسجم إطالقا مع الذات الموصوفة ، فالشيطان نموذج للشر 

ضة تماما ، األمر الذي يولد ، ولكنه يظهر في النموذج أعاله في صورة نقي244حوللقب
ولعل مرد الجزء األكبر مـن هـذا التـوتر إلـى     .توترا دالليا يمنح الصورة قوتها

مـن العناصـر   << المفاجأة، فال عجب إذن أن يعتبرها جورج ديهاميـل عنصـرا  
  245.>>الجوهرية للصورة الفنية

وقد تتحقق المفارقة بفضل سلوك غير سوي للذات كمـا فـي هـذا النمـوذج     
  :غوطللما

  
                                                           

  .22ص، 1994، بريوت  2دار اجلديد ، ط الرسولة بشعرها الطويل حىت الينابيع،: أنسي احلاج  243
،  1، ج انظر لسلن اللسان. أن الشيطان ال يرى ولكنه ُيشَعر به باعتباره أقبح شيء، ولو كان باإلمكان رؤيته لظهر يف أقبح صورةتشري املعاجم العربية إىل  244
 .673ص

  .153،ص2005، بريوت 1االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط: نقال عن أمحد حممد ويس  245
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  لبنان يحترق
ƅالصحرا üƢجريحة عند مد Ƨرƻǀ ƒيث  

ǈعن فتاة سمين Ƙوأنا أبح  
ǈا في الحافلǊب ƿأحت  

  246عن رجü عربي المالمح أصرعǈ في مǀان ما
  

فالذات هنا تبدو غير مكترثة بما يحدث ، بل إنها تبدو غير مهتمة بشيء سوى 
  .  البحث عن لذة حيوانية رخيصة 

والذات المتكلمة ، فإن األسطر التاليـة   "لبنان"ضحة بين وإذا كنا نعدم عالقة وا
  :لألسطر أعاله تنضح بهذه العالقة

  
  تنǊار بالدي 
  عاريةƉǀ ŷنثǍ الشبƹ üترتج

üƦƴن منǀعن ر Ƙوأنا أبح  
  247.وقروية يائسة Û أƷرر بǊا

  
إن األفعال هنا تكاد أن تكون مطابقة لما هو موجود في النموذج األول ، فثمـة  

كل همهـا البحـث عـن إشـباع     ة بذلك ، فوذات غير مبالي، لألذى  بالد تتعرض
منسوبة إلى الذات المتكلمة " البالد"كون  هو بيد أن ما يميز النموذج الثاني. شهواتها

بفضل ضمير المتكلم المفرد ، ومن ثم تصبح الفاجأة أشد والمفارقة أكبر أثـرا فـي   
را للنموذج األول ، فـإن باإلمكـان   وألن النموذج الثاني يكاد أن يكون تكرا.المتلقي

بحيث تصبحان شيئا واحدا ، فلبنان ليس  "البالد "و" لبنان"الزعم بأن هناك تماهيا بين 
وهكذا . األخطارسوى البالد التي تحيا فيها الذات المتكلمة غير عابئة بما يكتنفها من 

تكلمـة ، فالـذات   لبنان و الـذات الم /بين البالدتنشأ المفارقة من العالقة المزدوجة 
إلى اعتبـار يـاء   مرتبطة ببالدها جغرافيا، منفصلة عنها وجدانيان وهذا ما يدفعنا 

  .عارية من أي حمولة وجدانية " بالد"المتكلم المضافة إلى  كلمة 
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3.8 Ưالصورة في قصيدة النثر أنما:  
  

في سبيل اإلمساك ببعض خصائص الصورة في قصيدة النثر ، حاول بعـض  
. محاصرتها بجملة من المصطلحات التصنيفية، وذلك بالبحث في أنماطها الدارسين 

نتوقف عند محاولتين اثنتين، أوالهما لمحمد لطفي اليوسفي ، والثانية  أنوحسبنا هنا 
  .ليوسف حامد جابر

ألدونيس "مفرد بصيغة الجمع "يتوقف محمد لطفي اليوسفي في دراسته لقصيدة 
الصورة أو ": مفرد بصيغة الجمع" الثة أنواع لها في عند الصورة الشعرية ، ليميز ث

  .اللوحة، الصورة االنتشارية، والصورة البسيطة
 :*الصورة أو اللوحة - 1

يالحظ الباحث انطالق الصورة من الفعل وعودتهـا الدائمـة إليـه ليرفـدها      
ا بطاقات جديدة تعينها على التقدم ، وهذا ما يفسر تكاثر األفعال وتتابعها كما في هـذ 

  :النموذج
  تƴرŉي يا شجرة الورد التحƻي بالقمر 

  التحƹ بشجرة الورد/انüƦ أيǊا السيد القمر
  وضƴنا لƿ سلƁما                      
               ǈر درجاتƢƆ الوردة ǃلنا قدƴج  
  ƦيناǇ بǉƦر ƢƆر               
  حƻرنا عليǈ رسوما               
               ǀالدي ƱنواǓ ة في البر  
  …ǓنواƱ السلور في البحر               

  
يمكننا ، اعتمادا على ظاهرة تتابع األفعال داخل الصورة الواحدة، أن نالحـظ  
أمرين أساسيين، يتمثل األول في استيعاب الصورة لجملة مـن العالقـات المعقـدة    

                                                           
  .املصطلح هنا بعيد عن مصطلح خالدة سعيد سالف الذكر*



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

ة البر، سـلور  شجرة الورد، ديك(الناشئة بين عناصر ال يربط فيما بينها رابط منطقي
والصورة ، بذلك، تواكب الجو الصوفي الذي يسم القصيدة ككل ، وذلك من ) . البحر

خالل النفاذ إلى خبايا الواقع واستيعاب جدل العناصر وتفاعالتها الخفيـة، ورصـد   
ـ ـوالت المختـالتح ـ ـلف ـ ـة لتل ـ ـاصر بـك العن ـ ـاالعتم ـ ـاد عل دفق ـى ت

فوظيفة الفعـل هنـا الـدفع بالصـورة     .248) تعري، التحفي، وضعنا، جعلنا(األفعال
الموشكة على النهاية إلى األمام لتصبح مركبة تركيبا معقدا ، فال تكون وليدة عالقـة  
تشابه واضحة تجمع بين شيئين، وإنما تكون ناتجة عن عالقات كثيرة متشابكة ، ومن 

ني أما األمر الثا 249.>>لوحة مكتملة الشروط<<ثم تتجاوز الصورة حدودها وتصبح 
فمتعلق بخصوصيات تلك اللوحة ، إذ يترك الفعل آثاره الواضحة على الصورة ألنه 

  250.هو مؤسسها ومفجرها ، ومن ثم فإنه يسمها بإيقاع حركي نابع منه أساسا
  
  :الصورة اǗنتشارية -2

هذا النوع من الصور ينشأ نتيجة انفتـاح  و ، 251"المشهد"يسميها الباحث أيضا 
د على نوع من الوصف التفصـيلي لجزئيـات تتـداخل    الصورة واتساعها باالعتما

  252.جميعا ، فتنشأ فيما بينها عالقات متنوعة ضمن إطار محدد مضبوط
 نمـوذج  وع من الصور يعمد الباحث إلى إيراد الـذا النـوفي سبيل إيضاح ه

  253:اآلتي 
  

  Ƥǀǉا…
  يǀلمني ǀرسي ليƧ بيني وبينǈ ترجمان

ƭرسي حوǀعند ال  
  عند الحوƭ ميƦان

                                                           
  . 124، 123ص ص،1985سراس للنشر، تونس  يف بنية الشعر العريب املعاصر،: انظر حممد لطفي اليوسفي 248
  .124، ص  نفسهاملرجع انظر  249
  .، الصفحة نفسهااملرجع نفسه انظر  250
  .126، ص نفسه املرجعانظر  251
تتكون من وحدات من الصور مرسومة << وتسمي الناقدة سلمى اخلضراء اجليوسي هذا النوع من الصور بالصورة املوسعة  وهي.124، ص املرجع نفسهانظر  252

االجتاهات واحلركات يف الشعر العربيـة احلـديث، ص   . >>الصغرية واألصواتأفقيا ، حبيث يستوعب املرء املشهد بأكمله ، ممتدا أمامه، ممتلئا باحلركة واملشاهد 
769.  

  .124،125، ص ص املرجع نفسهانظر  253



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

 üان بقرةحوƦالمي  
  والǀتƒ تتƯاير           

  ǉنا                       
ǍǊا اشتƤƋ üفي السي ņƒŁالح Ɩما ينبǀ Ƨالنا Ɩينب  

  بƴد أن .اǕنسان Ưائرا سقƯ الƯائر بين يديǈ مشويا
Ʋيشب.Ǎليرع ƭǊائر وينƯال ǃاưع Ʋتتجم.  

  ǉنا                                      
  Ǌا ثياǗ ƒ تبلǍأشجار تƢرƚ من أوراق

ǈرتƯأم ǗƋ نسان شيئاǕا اǊلƉيس Ǘ ƒسحائ  
                               üيقو ǃǊضƴب  
  أمƯرينا                               
                               ƅنسا  

   …فتمƯر
  

  :من هذا المقطع منها للصورة يدةعدسمات ويستخلص الباحث 
تستنفد كل طاقاتها، تنفجر من الداخل  في شكل صور  ن الصورة هنا، بعدأ -1

ينبت النـاي،  (وصفية متتابعة ، تجتمع لتكون مشهدا يضم حركات كثيرة متناغمة 
وذوات فاعلـة منفعلـة وعناصـر    )…تتجمع عظام الطائر، الطائر ينهض ليرعى

 متفاعلة تذوب في نوع من المحاورة ينتج عنها تصالح األضداد وذوبان اإلنسان في
عالمه، ويتوحد مع األشياء التي تكون ذاك العالم، ومن ثم يلغي اغترابه في نبـرة  

  . 254صوفية شفافة
بوظيفته الداللية المعتادة ، أي التعبير ، في المقطع أعاله ،  يكتفيالفعل  أن -2

عن حركات تجري في زمن معين، وبذلك يتخلى عن وظيفته السابقة المتمثلة فـي  
  255.الجدلضبط اإليقاع وتفجير 
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   :الصورة البسيƯة-3
أطر واضـحة ، فالصـورة    إلى يشير الباحث إلى افتقار هذا النوع من الصور

ومن ثم .البسيطة توجد ضمن اللوحة أو المشهد ، فهي ،إذن، عنصر من عناصرهما
وتقـوم  .فإن تحليل الصورة البسيطة يعني ، بالضرورة، تحليل جانب من  جوانبهما

طرائق مألوفة كالتشبيه بأنواعه المختلفة ، فتسـتعمل التشـبيه   الصورة البسيطة على 
  .256مثال أو االستعارة

وعلى الرغم من بساطة هذا النوع من الصور ، فإنها تنفتح في بعض األحيـان  
دي يلغي طرفي التشبيه، فتحلق الصـورة فـي آفـاق    ـبح ذات تركيب تجريـلتص

  :جديدة، كما في المثال اآلتي
  

  عا Ƣرƚيبدو شرا         
  من اللجة وǗ مرفƉ لǈ السماƅ شƇƯنǈ وأمواجǈ من        
  اǓفق يƢرƋ ƚلǍ اǓفق         

  
فالصورة هنا على الرغم من كونها بسيطة، فإنها ليست عاديـة ، إذ تتضـمن   

   257.بذور انفجارها الذي يعقبه تحول يؤدي إلى اللوحة أو المشهد
ـ ـي دراستـد ، فـيعتمفد جابر ـيوسف حام اـأم ي قصـيدة  ـه للصورة ف

النثر، تقسيما ثالثيا ، ولكن تقسيمه تتمخض عنه أنماط غير تلك التي مرت بنا مـع  
، الذهنية ، والصورة  ، إذ نجد أنفسنا إزاء الصورة الحسية، محمد لطفي اليوسفي 

ال وجود لصورة خالصـة، ذهنيـة أو    هه الباحث إلى أنـوينب. والصورة المركبة
الصورة خاضع لعالقة جدلية بين ما هـو ذهنـي ومـا هـو     حسية ، ألن تشكيل 

  . 258حسي
هي حركة ذهنية تـتم   …الصورة<< : يقدم الباحث تعريفا للصورة هو اآلتي

داخل الشعور ، ولكنها، في الوقت ذاته ،تعد انعكاسا لمختلـف جوانـب الطبيعـة    
تشـير  كما أنها .والمجتمع وظواهرهما ، مع االحتفاظ بخصوصية التجربة وفرادتها
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أيضا إلى أشياء غير مرئية موجودة في وجدان هذا الشـاعر أو ذاك ، كانـت قـد    
وعي الشاعر في تشـكيل الصـورة    ال وهنا يتدخل.الحياتية  تهترسخت عبر مسير

المعبر عنها، بحذف أو إضافة ما يراه مالئما إلخراجهـا صـورة شـعرية لهـا     
ويرى الباحث .259>>معين خصوصيتها الناتجة عن حالة معينة، والمعبرة عن واقع

أن الصورة الشعرية تعد في النهاية حصيلة التفاعل بين البنى التعبيرية في الـنص  
والشاعر ، ثم بين النص والشاعر من جهة وبين ) أي النص(وبين هذه البنى مجتمعة

أي أن الصورة هنا حصـيلة تفاعـل   . 260الواقع المعيش والمتصور من جهة ثانية
السهم المزدوج يرمـز إلـى   (توضيحه بواسطة الشكل اآلتيثالثي األطراف، يمكن 

  ):عملية التفاعل
  

  بنية تعبيرية        بنية تعبيرية   
                                              

  الواقع                                               
  

  الشاعر           
  

ـ ـجوغير خفي استناد الباحث إلى االت سي فـي مفهومـه لوظيفـة    ـاه المارك
ى أن الصورة تمكننـا مـن فهـم    ـه إلـالصورة ، وهذا ما يظهر أيضا في إشارت

. الواقع ، كما أنها تشير إلى ما هو صريح في هذا الواقع ومـا هـو كـامن فيـه     
وهذه العالقـة  .ويتوقف فهمنا في هذه الحال على فهمنا للعالقة بين الشاعر والواقع

ابا ، فيظهـر  ـقع الشاعر في الحياة وطريقة تفاعله معها حضورا وغيتبرز لنا مو
وهكـذا تتحـدد الصـورة    . 261بذلك الوجه اآلخر للواقع ، أي الوجه المتصور له

التجربة فعالية شعورية مرتبطة باإلحساس المتولد عن << الشعرية من جديد بأنها 
  .>>262ذي الشمولية اǕنسانية
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 :الصورة الǉƤنية - 1

ه ، إشارة يوسف حامد جابر إلى العالقة الجدليـة بـين الحسـي    سقنا ، أعال 
والذهني في تشكيل الصورة ، وبناء على ذلك فإن الحديث عن  نوع الصورة يكـون  

وهكـذا   .باالستناد إلى الطابع الغالب على السياق المشكل لها إن كان ذهنيا أم حسيا
القائمة بين المفـردات ، والتـي   رد إلى طبيعة العالقة السياقية فإن الصورة الذهنية تُ

 263.تكون ذات أبعاد ذهنية غالبة ، األمر الذي يسم الصورة بطابع داخلي تجريـدي 
على ترجيح المعطيات الخيالية التي تفرزها العالقة بـين  <<وتقوم الصورة الذهنية 

د أن تجردها من الحـدود المـؤطرة للمكـان    ـي تجهـر الصورة ، والتـاصـعن
    264.>>والزمان 

  :ومن الصور الذهنية التي يتوقف عندها الباحث هذه الصورة لمحمد الماغوط
  

  فالƻƯولة تتبƴني ǀالشبح (                 
  )ǀالساقƯة المحلولة الƸدائر                  

  
لالنتباه في معالجة الباحث لهذه الصورة أنه ال يشير إلى الطابع الذهني  الالفتُ

ذه الصورة ذهنية ،إال بشكل مبتسر ،وإنمـا يسـتغرق فـي    فيها ، أي لماذا تعتبر ه
األركان المشكلة لها والدوافع الكامنة وراء الجمع فيها بـين عنصـرين    عن الحديث

أطراف الصورة من خالل إسقاط دالالتها علـى   فهميبدوان متعارضين ، ثم يحاول 
تكـوين   ربط الشعري باالجتماعي والبحث عن هذا االجتماعي فـي <<الواقع بهدف 

كما يقف الباحث عند بعض المظاهر البالغيـة  265.>>خصوصية الشعري وإيحاءاته
في هذه  "تحسيس المفهوم "ليشير إلى ) بعنيـالطفولة تت(ثال، في ـعارة ، مـكاالست

نيـه  اى التناقض العميـق الـذي يع  ـة علـاالستعارة ، ويرى الباحث في ذلك دالل
. 266الحاد لديه، والخواء الروحي المحيط بـه  الشاعر ، عالوة على الداللة على األلم

إلى اعتبار الصورة ) المشبه والمشبه به(وينتهي من مقاربته لعنصري الصورة أعاله
أداة للتعرف على النواحي النفسية واالجتماعية لدى الشاعر، كحياة التنـاقض التـي   
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التناقض  ،  بائع النفسية الكامنة وراء ذلكـة والطـيحياها الشاعر والظروف الحياتي
  . 267عالوة على التعرف على طبيعة الموقع االجتماعي الذي يشغله الشاعر

  
  :الصورة الحسية-2
الصـورة  إذا كانت الصورة الذهنية تمتد مع الخيال إلى حدوده القصوى فـإن   
 في العالم المادي المعروف، ولكن هذا ال يعني إلغاء على إمكانية قيامها تقوم الحسية

، بل إن الوجدان يفرض في الغالب سلطة شبه كاملة ي تكوين الصورة أثر الوجدان ف
صورة للداخلي المنفعـل  << على مكوناتها الواقعية ، فتصبح الصورة الحسية بذلك 

  268.الداخلي/الذهني ، الخارجي/، وبذلك تتأكد جدلية الحسي>> بالواقع
النثر منـه  اشتغال هذا النوع من الصورة في نماذج من قصيدة  الباحث ويعالج

  ):من ديوانها قصائد(  269هذا النموذج للشاعرة سنية صالح
  

  Ǘ تƤƢƉيني أيتǊا الريح 
  أبƴدي أƤرعƿ القاسية عني

  ما أنا ǗƋ ورقة صƻراǉ Ûƅشة
  سقƖƯ البارحة عن ǇƤǉ الشجرة

  وǉا أنا أدور حولǊا وأدور
ÛاǊب üưأست  

  .وأحلǃ بالرجوƋ ƱليǊا
  

يأخذ مكانه البارز في هـذه  سي ليالحظ أنه عند التشبيه الحيقف الباحث، أوال ،
" الحسية"المتفرعة عنه دورا مهما في تعميق مفهوم  األطراف  ومن ثم تلعبالصورة،

يعود إلى طبيعة الشاعرة  يوبعض هذا المفهوم متأت من أثر وجدان،في الصورة ككل
  .270وموقعها من الحياة
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الفعالية،مما يعني أن وغياب وقع يصفه الباحث بالضحالة والتهميش ـذا المـه
هة مع العالم تبدو فيها غير حـرة فـي اختيـار زمكـان     ـي مجابـرة تعانـالشاع

والذي بفضله تتأنسن  أن التشكيل االستعاري في الصورة أعالهالمجابهة، عالوة على 
، يحيلنا إلى القوة المركبة من عناصر مختلفة والتي تعمل على إذالل الشـاعرة  الريح

ومن ثم يرى الباحث فاعلية االستعارة السابقة تتمثل في تحديـد  .271والسيطرة عليها
  . موقع الشاعرة في المجتمع والقوى المتسلطة عليها

من ناحية ثانية ، يقف الباحث عند نشاطين متعارضين لالستعارة والتشبيه في  
الصورة أعاله، فبينما تعمل االستعارة على أنسنة الريح، نلفي التشـبيه يعمـد إلـى    

وهذا االختالف في حركة عناصـر الصـورة ال يتغيـا تحـريض     . ييء اإلنسانتش
 اعنـدم  قضايا أعمق تƫƢ مشاعر الشاعرة في الحيøاة هناك << وإنما  272الخيال

  .273>>تعاني من تناقض مرير
إن ما يستوقفنا في معالجة الباحث للصورة بنوعيها إصراره على ربط الصورة 

، ونحن نعجب كيف أن انعكاس المشـاعر فـي   بالواقع وجعلها مجرد أداة لالنعكاس
يكون أهم من إثارة الخيال عن طريق هذه الصـورة   االصورة الشعرية والتعبير عنه

والمالحظ على الباحث تكريسه لتبعية اللغوي والفنـي لمـا هـو واقعـي     . الشعرية
وإذا كان الباحث يحاول تأكيد أن الصـورة ال  .اجتماعي، وهذا ما لمسناه فيما سبق 

ـ  274يـاالجتماعوها اللغوي ـفهم إال باعتبار سياقت ه ال يلبـث أن ينتصـر   ـ، فإن
ال يجوز الفصل بـين الصـورة    <<هـك حين يعلن صراحة أنـ،وذلللسياق األخير

وبين الواقع باعتباره حقال غنيا يستوعب أنشطة الناس وتتعرض عالقـاتهم   ...الفنية
ـ  ارـها فصل اآلثـفيه لمداخالت متتالية، يصبح مع ة بمشـاعر  ـالوجدانية الخاص

الصورة منǀƴسا Ʒنيا بذلك، تكون .، عن فاعلية هذه المداخالت أمرا مستحيال المرء
 ةنسـاني اإل نقü التجربةومتغيراتها، من منظور شخصي ، تهدف إلى  لوقائƲ الحياة

ولذلك يرى الباحث أن مما تتأكد به فعاليـة الصـورة   ،  >> 275بحركيتها المستمرة
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كما تظهر تبعية الصورة الشعرية للواقع من . 276>>نعكسا فكريا للواقعأن تكون م<<
  :خالل تعابير تنتشر في صلب دراسة الباحث ، من ذلك تمثيال ال حصرا

الحقيقة المƴبرة عن إيصال << ،277>>واقƴيافنيا و نقال صادقانقل التجربة << 
Ʋأحـد  ...الذي هـو ...ويكشف ذلك عن الجواني << ، 278>>معين واق øسǀƴمن Ɩا

   279.>>، عندما تحاول التجربة الشعرية كشفها وإظهارهاالتجربة الحياتية 
والباحث، بهذا، يطبق حرفيا مقوالت المنهج الماركسي في النقد، الـذي يقـر   
بأولوية المضمون على الشكل، هذه األولوية التي تعني أن هناك مضمونا علينـا أن  

  280.نوجد له شكال مالئما 
  
   :الصورة المرǀبة-3
اǕحاƯة بالموقƹ الشƴري المƊسƧ علǍ موقƹ حياتي صøريح أو   << هيو
ǈتنǀما يسمح بظهور وما يميز هذا النوع من الصور أنه ذو طبيعة نامية م، 281>>م

ويتميز هذا النوع بالغنى وتعدد . التعددية الصورية التي تقف وراء خصوبة الصورة
لم التجربـة وإظهـار   االتجاهات ، وتظل غايته مثل النوعين السابقين كشـف عـا  

  .282المكونات المشكلة له
إن ما يؤخذ على الباحث أنه يقدم لنا مفهوما للصورة المركبـة مفتقـرا إلـى    
التحديدات المائزة له عن النوعين السابقين ، فإذا كانت الصورة الحسية هـي التـي   

رة ب معطيات الواقع ، والصورة الذهنية هي التي تميل إلى التجريد ، فإن الصـو تغلّ
وعندما نحاول أن نتبين صفة التركيب .يالمفهوم الوضوح المركبة تفتقر إلى مثل هذا

المنسوبة إلى هذا النوع من الصور فإننا نجده رديفا للتعدد ، وهكذا فـإن الصـورة   
ويظهر هذا مـن  .أخرى ةصور فرعيي الصورة التي تتركب من عدد من المركبة ه

سبه، صورا مركبة، إذ نجده يلح على صفتي خالل تحليله لنماذج تطبيقية تتضمن، ح
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، ومما جاء فـي هـذا    تعليقه على نموذج لنجيب الرّيس، من ذلك " والتعدد" الغنى"
  :التعليق قول الباحث

ا ينقله إلينا في شـعره  ـر كمـور الشاعـن منظـع مـدو الواقـهكذا يب<< 
الهتمام بصفة الغنـى  ويظهر ا.283>>، بمعطياته المختلفة التي يدفعها إليناƷنياهذا ، 

 جلنمـوذ تمهيـده  ومن ذلك أيضا .284هذه في بعض المقتبسات التي يعتمدها الباحث
 Ƹنيةنقف عند صورة << :بقولهللشاعر توفيق صايƷ   أخرى ، تمتد بجذورها إلـى

أكثر من صورة ، تحاول بمجموعها أن تسجل موقفا من الحياة ، كما يتبدى للشاعر 
للصورة األم التي تنمو وتتكامل لتحقـق   ƷƋناƅناصر وتمثل الصور الفرعية ع.نفسه

  285.>>توازنا فنيا في بنيتها العامة
باعتبارها نوعا مختلفا عن النوعين السابقين يجعلنـا  إن إيراد الصورة المركبة 

ثـم أاليمكـن   نتساءل عن األسس التي اعتمدها الباحث في تقسيمه ألنواع الصور، 
تصنيف النماذج التي ساقها الباحث تحت عنوان  اعتماد معياري الحسية والذهنية في

أال يمكن ،بالعكس، اعتبار ما أورده الباحث من صـور حسـية   ؟  الصورة المركبة
والتي ساقها الباحث  286من ذلك هذه الصورة لمحمد الماغوط؟ وذهنية صورا مركبة

  :مثاال ، من جملة أمثلة، للصورة الحسية
  
ƆƤال ǃالنسي ǍǊما أش Ǉي Ƥمر بنا من ǃعا  

  لقد ǀان يƦǊني ǀالشجرة
üيƤالǀ سترتي Ʋويرف  

Ɲالصبا Ƥا منǊضƴب Ʋƻتص ƚمواǓا Ƙحي  
ƯبǊلو ويƴالبحر ي Ɩوصو  

  ǀصوƖ عنق يƤłبح
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صـورة النسـيم   : ن الصور الفرعيـة ـن جملة مـل مـوذج مشكـفهذا النم
زاز الشاعر مثل الشجرة، صورة السترة التي يرفعهـا النسـيم   ـالشهي، صورة اهت

  . وصورة األمواج المتالطمة،وصورة العنق المذبوح كالذيل ،
ه فإن مصطلح الصورة المركبة كما حدده الباحث يبدو غيـر إجرائـي   ـوعلي

  . نضعه ضمن التصنيف الثالثي المعتمد لدى الباحث عندما بالمرة ، خاصة
على الطريقة نفسها التـي ميـزت   حث في تحليله للصورة المركبة اويجري الب
يلتفـت إلـى الجـانبين التركيبـي     ن الصورة ، إذ نلفيه ـن السابقين متحليله للنمطي

والبالغي في تشكيل الصورة مع ربط ذلك بالواقع النفسي واالجتمـاعي ، أي ربـط   
ـ  ـالفن بالواقع ، ولذلك نجده هن ير إلـى أن  ـا يعتمد مقولة ماركسية صـريحة تش

شكال التـي يعكـس   وهو أحد تلك األ...شكل من أشكال الوعي االجتماعي<< :الفن
ويضيف الباحث بعد إيراده هذه  .287>>الفكر البشري من خاللها الكينونة االجتماعية

التعليق التوضيحي ، فيشير إلى أن الفن يكشف لنا طبيعـة الشـاعر    هالمقولة ما يشب
  .288وأحواله، وُيظهرنا على وضعه االجتماعي 

ي قصيدة النثر أنه ما نسجله ،أخيرا، على معالجة يوسف حامد جابر للصورة ف
ال ينتهي بنا إلى خصائص جمالية مميزة لها ،ألنه كان حريصا على إضاءة الصورة 

الصورة ودالالتها في ضـوء هـذا    لي واالجتماعي ، وتفسير تشكيـللواقع الوجدان
  .الواقع  

يمكن التمييز في تعامل قصائد النثر مع الصـورة بـين اتجـاهين أو شـكلين     
كتملة أو الموسعة بتعبير سلمى الخضراء الجيوسي، والصورة الصورة الم: للصورة 
ويكون الشكل األول للصورة شبيها بالبورتريه عندما يكون محور الصورة . الناقصة 
  :تقدم بشأنها بعض التفاصيل التي تضيء جوانب منها ذاتا معينة

  
ƧوƦ يرƷ Ƨفلي ƿرابƸلمني استƆو  

 ƿليقا بƢ  
ǃيوƸوال Ɲالبرق والريا ǈلƋ  

  الƴالǃ اǓسüƻ واǓوسƯ واǓعلǍ سيد
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ǃالمنتق ƫلƢالم  
  المتƴدد أساليƒ اƷǕراƅ والƦيارة

  289 المرموƦ بالصاعقة بالنسر باǓفǍƴ بالسنديان
  

ولكي يكون هذا النوع ناجحا وفاعال ال بد أن يبتعد عـن الوظيفـة األصـلية    
الحظـه  للبورتريه ، وهي التعريف بالشيء وتقديمه بصورة واضحة جلية، وهذا ما ن

في النموذج أعاله ، فالتفاصيل المقدمة ال تزيد على أن توضح سـمات زوس كبيـر   
، فهو سيد العوالم كلها ن ذو الرموز المعروفة ، وهكـذا تقـدم   عند اإلغريق اآللهة 

ذات زوس دونما إعادة تشكيل لهويتها، ومن ثم تفقد قدرتها على أن تكـون شـعرية   
لتي تحتاج إلى كثير من الحرارة والتوتر حتـى  وفاعلة في سياق الصورة الشعرية ا

  .تحقق لنفسها التأثير المطلوب
  :وهذا ما نلمسه في هذه الصورة الموسعة التي يرسمها شوقي أبي شقرا للجدة

  
 ƒعشاǓاة باƯƸينة مƦح ƖƁلư . نǉا     تدǊøرد مرضøƯبيرتو لتøا بالسøǊرجلي

  .قيǀ üالسلحƻاةثالƴصبيÛ ال
اثرا ǀالدنانير علǍ اǓشجار Û أƖƤƢ تصøوÛ ǃ  لما سقƯ والدي في الوادي متن

 Ưالحائ Ǎعل ƦƁǀƴثر بالنسمة وتتƴ290.ت  
  

يختلط فيها الواقعي بغير الواقعي ، ومن ثم تبدو مالمـح الجـدة   فالصورة هنا 
وكذلك الشأن بالنسبة . موشاة بالغموض الذي يمنحها القدرة على اإلشعاع المتواصل 

  .لصورة األب 
  

الصورة التي ال تقدم  بها ، بعيدا عن أي حكم سلبي، فنعنيأما الصورة الناقصة 
عالما مكتمال ، وإنما تعتمد اللمح ، وهذا النوع من الصور يهدف إلى اإليحاء ، وذلك 
بترك فجوات يمألها القارƏ ، فالصورة هنا ال تقدم نفسها تامة التركيب ، وإنما تقدم 

  :أدونيسيقول .متروكة لمن يتلقاهابعض عناصر تركيبها ، أما عملية التركيب فإنها 
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  ورأيŽƖ البحر في وŃƦŁرŁةŇ الƸابة

     ƿŻلŻƻرة الŃوŁتحرسني ولي د Ƨالشم Ɩانǀ   ƅالما Ǎعل ŷاǀمل Łƛوالثل  
             źيŃرنا جدŻيحملني قźتا ثورƻتارني شƢت  

ƿالشو łجسد ƅون للضوǀي ƹيǀ دǊأش  
  للŬƯمي أنينł اǓعالي     

  قة ويثبتني الوǃǉ     من أين أعبر المسافة ǀيƹ تمحوني الحقي
ø ماǊبين  

  291. دائما ǀان بيننا مسافة    
  

فالعالم الذي تقدمه الصورة هنا عالم مشتت، تبنيـه عناصـر واقعيـة دون أن    
يكتمل البناء ، بل إن هذه العناصر البانية تصبح، حين تنعقد بينها العالقـة، وسـيلة   

  .لتشتت هذا العالم وغموض مالمحه
  
  
  :ي في قصيدة النثر وتǀƻيƿ اللƸةǀتابالشüǀ ال -9
  

ار الحرية التي تـوفرت لهـا فـي المسـتويات     ـي إطـر وفـمع قصيدة النث
فيها ، وذلـك   الشكل الكتابيالمختلفة، عمد كثير من كتاب هذه القصيدة إلى استثمار 

ون ويالحظ أحمد بـز  ،بغاية ممارسة مزيد من التفكيك على شكل النص وعلى لغته
يدة ترفض بناء أي نظـام هندسـي، أي تـرفض    ـذه القصـتابة هـآلية ك<< أن 

  292.>> تقّصده
ال ـري باالشتغـŨالمامد ـمحه ـيسمي أو الكتابي يـانب الطباعـذا الجـه 
ـ ـالفضائ ـ  ـي، وهو ،حسبه ، مجموع مظاهر التفضية ف ة ـي النصـوص الشعري

لهذا الجانب دخل فـي  و.ية للنصالمكتوبة ، أي المعطيات الناتجة عن الهيئة الطباع
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توليد المعاني والدالالت في النص ، فهو ليس عنصرا محايدا صامتا ، وذلك حتـى  
  .293في النصوص التي ال تبدو فيها مقصدية توظيف الفضاء بشكل جلي

والشعر اليوم ، شأنه شأن اللغة ، يعمل على استغالل الطاقة التبليغية في اللغـة  
، ومن ثم كانت النزعة الفضائية ترجمة إجرائيـة لهـذا   كأشكال سماعية أو بصرية

  294.النزوع ، فكان الشعر المجسم والميكانيكي والمشهدي والصوتي
أن اقترح نظرية لتناول الخطاب الشعري ، وقد تضمنت  سولقد سبق لغريما

  295.دراسته مختلف المعطيات البصرية التي يبرزها االشتغال الفضائي للنص
ـ  م بفضاء النص الشعريذا االهتماـويظهر ه ـ ـأو شكل عنـد   يـه الكتاب

ـى الكتابة عند ماالرميـه  ق جوليا كريستيفا علـن خالل تعليـالشعراء الغربيين م
ان ماالرميـه  ـة والحرص كـن العنايـدر مـن نعرف بأي قـفنح ...<< :بقولها

التنظـيم المضـبوط لكـل بيـت ،      ىلا عحريصيصفف األوراق والجمل الشعرية،
  .296>>الذي يحيطهوللبياض 
  

وفي السياق نفسه يشير لوتمان إلى أن الفرق الجزئي بـين الـنص الشـعري    
ن مقدار المستويات البنائية وعناصرها المؤثرة في أفي  يكمن والنص غير الشعري

اللغة العادية معروف مسبقا بالنسبة للمتحدثين بتلك اللغة ، أما في النص الشـعري  
إلى تحديد مجموعة من األنظمة الشفرية الضـابطة   فإن المتلقي يلفي نفسه مضطرا

وبناء عليه يذهب لوتمان إلى أن أي نظام يقنن الشعر  297.لحركة النص الذي يتلقاه
، ولكي يتحقق ذلك ال منـاص مـن   " قيمة ذات مغزى" ال بد أن يتم تلقيه باعتباره 

  :اتسام هذا النظام بسمتين متالزمتين
  .حوظةأن يكون منضبطا إلى درجة مل -1
أن يتعرض هذا النظام للتصدع بصورة محددة ومقننة، حتى ُيمنَح العمـل   -2

  298.الشعري تنوعا وثراء
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 .106ص ،1995حممد فتوح أمحد، دار املعارف، القاهرة: حتليل النص الشعري، بنية القصيدة، تر : انظر يوري لومتان 297
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الخاصية من خـواص   هويعتبر تنظيم الشكل الكتابي للشعر من أهم تجليات هذ
النص الشعري ، ألن تنظيم الكتابة الشعرية يسمح برصد جملة من قـوانين العالقـة   

لغة العامة، فالشكل الخطي ال يمثل أسلوبا وال نظاما تعبيريا في بين البنية الشعرية وال
على العكس مـن ذلـك، إذ إن    فإنه ،في النص الشعريالحال  أما ،أي لغة طبيعية، 

  299.الترتيب الكتابي للنص يأخذ أهميته الخاصة
وقد اعتمد كتاب قصيدة النثر طرائق عدة في توزيع الوحدات اللسـانية علـى   

تتبع قصيدة النثر شكل النص النثري فـي التتـالي مـن بـدايات      سطح الورقة فقد
 301"بحيرة" ليوسف الخال وقصائد   300"القصيدة الطويلة" األسطر إلى نهاياتها مثل 

وهناك من القصائد النثرية ما .303"نهر الحياة من وسطه" و302"الشيطان األبيض" و
ـ )قصيدة التفعيلة(هو شبيه في شكله بالشعر الحر نف تنـدرج كـل   ، وفي هذا الص

وبعـض  " الرسولة بشعرها الطويل حتـى الينـابيع  "اغوط ، و ـد محمد المـقصائ
  .*ألنسي الحاج" لن " قصائد
ويميز أحمد بزون طريقتين مميزتين لتشكيل هذا الصنف الشـبيه بالقصـيدة    
مـن   مقطعـا مثـاال لهـا    ق، ويسـو "السـطر / نظام الكلمة"يسمي إحداهما   الحرة

  :الحاج يألنس 304)الذهب ماذا فعلت بالوردةماذا صنعت ب(مجموعة
  

  ƴǀنق وردة
  ابتǊلƋ ƖلǍ حريتي

  التي 
ǃل  

  تقدر
  أن

üƴƻت  
                                                           

 .، الصفحة نفسها السابقانظر املرجع  299
  .292-283، ص1979، بريوت 2األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة،ط:ليوسف اخلا 300
  .29،28صص  ، الرأس املقطوع: أنسي احلاج 301
  .92املصدر نفسه، ص 302
  .84 -81ماضي األيام اآلتية،ص: أنسي احلاج 303
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  لي
  شيئا

  
في هذا النموذج من شـوقي أبـي    اكم" السطر/ ام الكلمتينـنظ" كما أن هناك

  :305)ال تأخذ تاج فتى الهيكل( شقرا
  

  ورقÛ ورقÛ من أنا
  Ƣريƹ الوجاق
ƒالنس ǃريǀوال  
  Ʀبيƒ الصحņارة

ǀƯوƯƢال ƒات  
ǈار الوجƻح  
üƯالب ǈلƴل  
  يتنǀر الليلة

ơالصب üƦƸوم  
  فستان الحورة
Ʊبرق الودا.  
  دǃ الشاعر
  مƻتاƝ القبو

Ûالصالة Ƥنبي ǍلƋ  
  ǀتابة الحيƯان

ÛريقƯقضامي ال  
  أƷنية الحلق

  
بنيـة العبـارة    فـي والمالَحظ أن الباحث ال يتوقف عند تأثير توزيع الكلمات 

هـذا  << :قولة لكمال خير بك تتعلق بهذه المسألة جاء فيهاوالداللة، رغم اقتباسه لم
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النمط الفوضوي في التنقيط والتوزيع ، الذي استثمرته حركتا الدادائية والسـوريالية  
بصورة كبيرة ، هو واحدة من الوسائل الناجعة التي استفاد منها الشـعراء العـرب   

  .306>>المعاصرون لتحطيم العبارة التقليدية
طيم أو التفتيت في استقالل كل كلمة بسطر ، ولكن تأثر الداللـة  يظهر هذا التح

كبيرا على عكس النموذج الثـاني الـذي صـارت     وفي النموذج األول أعاله ال يبد
الدالالت فيه مشتتة بسبب طريقة توزيع الدوال على سطح الورقة، عالوة على غياب 

ولعل هـذه  . إرباكا دالليا عالمات الترقيم والروابط على اختالفها،  مما يزيد النص 
النتيجة هي المقصودة من عملية التوزيع هاته، فالكلمات أعاله تبدو أشـبه بالجمـل   

، األمر الذي يجعل )دال نجد سوى فعل واح( المبتورة ، هذا عالوة على غياب الفعل 
  . تعليق الكلمات بعضها ببعض من الصعوبة بمكان

بالداللة ، حين يعـالج مسـألة    لكتابيالشكل اولكن أحمد بزون ال يهمل عالقة 
الفراغـات  ) من مفرد بصيغة الجمع(البياض النصي ، إذ يتناول في نموذج ألدونيس
  : 307الناتجة عن تقطيع الكلمة إلى حروف متباعدة

  
Ɩسري للمو ơة سرية من تاريƴرق  

  يستƴير       يبتǀر حǀاياƖ يجرǀ ƝواحلǊا
  يتحǃƯ بين يديǈويتابƢ ƲيƯ الدǃ       ينưر ƋلǍ الƦمن 

ǈامƯان يتوشح بحǀالم ǍلƋ  
Ǉƅورا Ɩƻيلت  

  أنصاƒ وتماثيü تحمü حروفا
 >>Ƨ  ي  و  ƹ  أ  و  ر  و  

  Ƨ  أ  د  و  ن  ي<<  
  

... حركة اإلطالق الشـاعري، أو  <<ويرى الباحث في هذا التباعد تعبيرا عن 
نفسـه  عن  تكسر اإليقاعات البصرية والصوتية لتنقل انفعاالت الشـاعر وحركـة   
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كما يربط الباحث بين النص وطريقة تقطيعه ، فالتقطيع أعاله يناسب .308>>المتوترة
حال الحطام وفعل التحطيم، ، ولم يصرح الشاعر بتحطم األنصاب والتماثيل، واكتفى 

فواءم بذلك بين صـورة الحطـام   >> تحمل حروفا<< باإلشارة إلى ذلك عندما قال
  309.لك بتكسر حروف األسماءوصورة األنصاب والتماثيل، ممثال لذ

في قصيدة النثـر إلـى الطـريقتين     للشكل الكتابيبيد أن تصنيف أحمد بزون 
ولذلك نرى من المفيد التوسـل   ،الشكل المشار إليهما أعاله ال يحيط بكل حاالت هذا

بالمصطلحات التي يقترحها الباحث محمد مفتـاح فـي هـذا الشـأن، خاصـة وأن      
ـ مصطلحاته تراعي مسألة التد جدليـة  " رج من الكلمة إلى ما فوقها أو ما يسميه بـ

  :311ومن أجل دراسة هذه الجدلية يقترح الباحث المفاهيم اآلتية.310"البياض والسواد 
  
  .السطر الذي يتجاوز ست كلمات: ّبارالسواد الك -
  .ما تضمن ، من األسطر، خمس كلمات:السواد األكبر -
  .أربع كلمات: السواد الكبير -
  .ثالث كلمات: الصغيرالسواد  -
  .كلمتان اثنتان : السواد األصغر  -
  .كلمة واحدة: غّارالسواد الص -

فالسطر الذي تهـيمن  ، لتدرج السواد  اوفي المقابل نجد تدرجا للبياض معاكس
البيـاض   يسـمى  البياض الكبار ، والذي فيه ست كلماتب يتميزيه كلمة واحدة عل

  .أخرى أنواع تتدرج  ياضالبنوَعْي الصغار، وبين 
لرغبتنا في  ستجيبتإن هذه المفاهيم المتدرجة تبدو عملية بشكل ملحوظ ، ألنها 

، فهذه  ة المعاصرةالشعري وصفي النص للشكل الكتابيالمختلفة  التنوعاتب اإلمساك
، وذلك حتى تبتعد عن الرتابـة  النصوص ال تعتمد نوعا واحدا من السواد والبياض 

عالوة على أن تصنيف مفتاح يصلح لوصـف  هذا ، . ة ثريةبنية شكليوتحقق لنفسها 
السـطر، ونظـام   /د بزون بنظـام الكلمـة   ـالقصائد التي تعتمد على ما سماه أحم

  . السطر /الكلمتين
                                                           

  .181، ص  السابق املرجع  308
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الشـكل  ى التنويـع فـي   ـها إلر ميلُـن قصائد النثـى كثير مـوالمالحظ عل
اة هذه القصيدة للقصيدة ، ويبدو هذا منطقيا إذا وضعنا في اعتبارنا رفض دع الكتابي

وهـذا األمـر فـي    . بين شطري البيت الواحد تناظرلاالمعتمد على التقليدية بشكلها 
 الشـكل الحقيقة، هو أول ما ثارت عليه قصيدة التفعيلة التي حاولت أن تجعل مـن  

بيـد  .قائما على االحتمال ال على النموذج المسبق والمتماثـل  شكالي للقصيدة الكتاب
، بخصوص قصيدة النثـر، إال   قال ينطبك باإلشارة إلى أن هذا الكالم ا نستدرـأنن

  .على ما يتبع نظام األسطر
في كثير من قصائد النثـر ، وحسـبنا هنـا     الشكل الكتابيويظهر التنوع في 
  .قي قصائد مختلفة ية تبين طرائق اشتغال هذا الشكلاالستعانة بجداول توضيح

  
  

 :جلحامن ديوان الرأس المقطوع ألنسي ا •
 

  :312ةالصمت العابر كالفضيح" قصيدة 
  

  :č المقطع
  

 الُصغّار.س الصغير.س األصغر.س الكبير.س األكبر.س الكُّبار.س  السطر
1       +    
2  +         
3  +         
4    +       
5  +         
6  +         
7  +         
8  +         
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9       +    
10  +         
11     +      
12    +       

  
  :Ďالمقطع 

  
 الكبار.س األكبر.س الكبير.س الصغير.س األصغر.س الصغار.س السطر

1    +       
2     +      
3  +         
4    +       
5     +      
6         +  
7     +      
8     +      
9    +       

10   +        
11     +      
12       +    
13    +       
14   +        
15    +       
16    +       
17   +        
18    +       
19   +        
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20     +      
21    +       
22    +       
23   +        
24  +         
25     +      
26     +      
27     +      
28       +    
29    +       
30     +      
31       +    
32   +        
33    +       
34       +    
35    +       
36     +      
37  +         
38     +      
39     +      
40     +      
41     +      
42   +        
43    +       
44   +        
45  +         
46     +      
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47    +       
48   +        
49  +         
50    +       
51    +       
52    +       
53    +       
54  +         
55    +       
  
  
  :لمحمد الماغوط" الفرح ليس مهنتي"من مجموعة *
  

  313"خريف األقنعة" قصيدة 
  

عن قصيدة أنسـي الحـاج   هذه القصيدة مقسمة إلى مقاطع ، غير أنها تختلف 
أعاله في غياب األرقام على رأس كل مقطع ، فالمقاطع هنا محددة بفضل مسـافات  

  . *البياض الفاصلة ، عموديا، بين مجموعة من األسطر ومجموعة أخرى
  

  :المقطع األول
  
 الكبار.س األكبر.س الكبير.سالصغير.س األصغر.س الصغار.س السطر

1   +        
2     +      
3   +        
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4     +      
5    +       

  
  :المقطع الثاني

  
 الكبار.س األكبر.س الكبير.س الصغير.س األصغر.س الصغار.س السطر

6   +        
7    +       
8     +      
9     +      

10     +      
11    +       
12       +    
13     +      
14     +      

  
  :المقطع الثالث

  
 الكبار.س األكبر.س الكبير.س الصغير.س األصغر.س الصغار.س  السطر

15         +  
16       +    
17       +    
18       +    
19   +        
20       +    
21         +  
22   +        



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

23    +       
24    +       

  
  :المقطع الرابع

  
 الكبار.س األكبر.س الكبير.س الصغير.س األصغر.س الصغار.س السطر

25   +        
26    +       
27     +      

  
  

  :المقطع الخامس
  

 الكبار.س األكبر.س الكبير.س الصغير.س األصغر.س الصغار.س  السطر
28   +        
29         +  
30         +  
31     +      
32     +      
33     +      

  
ي حواره مع دالالت النص إيجابا وسـلبا ،  ـف الشكل الكتابية ـوتظهر فاعلي

  :لمحمد الماغوط" اليتيم"كما يظهر في هذا النموذج من قصيدة 
  

  Ʋليلة بالربي ƖاƤ Ɩحلم  
Ɩưوعندما استيق  

  ǀانƖ الǉƦور تƯƸي وسادتي
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  وحلمƖ مرة بالبحر 
Ɲوفي الصبا  

ƿسماǓا ƹعانƦو ƹصداǓان فراشي مليئا باǀ  
  ولǀن عندما حلمƖ بالحرية

ƒالحرا Ɩانǀ  
Ɲالة الصباǊǀ وق عنقيƯ314ت  

  
  :تتوزع أنواع السواد في هذا النموذج على النحو اآلتي

  
  
 الكبار.س األكبر.س الكبير.س الصغير.س األصغر.س صغارال.س  السطر

1    +       
2   +        
3     +      
4    +       
5   +        
6         +  
7     +      
8   +        
9     +      

  
عندما نتأمل بناء الداللة في النموذج أعاله نالحظ تضافر جملة من العناصـر  

ـ الشكل اتسهم في تحقيق هذا البناء ، ومن بينها  اختالف أنـواع  لكتابي الذي يتميزب
  .السواد التي أشرنا إليها سابقا

لـم ، ويسـتخدم   حال هـذا  يبدأ النموذج بذكر الحلم دون اإلفصاح عن موضوع
ونوع السواد هنا أيقون لبداية سلسلة من األحالم ، ثـم   ،السواد الصغير  هنا الشاعر
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لقد انقلب الحلم .تغطي الوسادةتأتي نتيجة الحلم إيجابية في السطر الثالث ، فالزهور 
إلى حقيقة جميلة ، وبذلك يستطيل وجود الشاعر ويمتلئ ، وهنا يأتي السواد الكبيـر  

  .ليكون أيقونا لهذه االستطالة وهذا االمتالء
ونالحظ في الحلمين األولين أن ثمة مسافة بين الحلم وتجسده ، وهذه المسـافة  

ولكن هذه المسافة ).استيقظت، في الصباحعندما (يوجدها السطران الثالث والخامس 
تغيب في الحلم الثالث، وهو حلم أكبر من الحلمين اآلخرين، وهنا يتـدخل السـواد   

إلى الحلمين السابقين، فالسواد في هذين سـواد صـغير    اليدعم ِعظم هذا الحلم قياس
التجسد  ءإن غياب المسافة تلك لم يكن إال لإليذان بانتفا.بينما هو في ذاك سواد كبير

اإليجابي للحلم ، فالنتيجة هنا سالبة وسريعة في الوقت نفسه، ويتدخل السواد لتعضيد 
هذه الحالة من خالل السطر الثامن الذي سواده  من النوع األصغر، وال يظهر هـذا  

  .ومن ثم موت هذا الحلم ةالنوع إال في هذا السطر كأيقون الندثار الحلم بالحري
السابع والتاسع يلتقيان ويفترقان في الوقت نفسـه، إذ   كما نالحظ أن السطرين

  :، بينما يفرقهما اختالف العالمين الدالليين فيهما)الكبير( يجمعهما نوع السواد
  تطويق العنق# الحلم بالحرية 

  .جعل عنصر المفارقة هو المهيمن في هذين السطرينما ي هذاو
النموذج أعـاله بوظيفـة    عالوة على ما سبق نالحظ أن أنواع السواد تقوم في

  :مزدوجة
ن ناحية تجمع بين عناصر متعارضة لتخلق المفارقات كمـا رأينـا   ـي مـفه
   .أعاله 

ومن ناحية ثانية ، تعمل أنواع السواد كأيقونات للتجانس بين دالالت األسـطر  
  :إن السواد يؤالف بين األسطر اآلتية. الشعرية
)1 ،4 (،)2، 5 (  

ى مستوى الداللة أيضا،بل إن دالالت بعض األسـطر  وهذه المؤالفة تتحقق عل
  :تكاد أن تكون متطابقة
  )بالبحر(حلمت مرة= حلمت ذات ليلة 
  في الصباح= عندما استيقظت 

  :كما يؤالف السواد بين األسطر اآلتية
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))3، 7(،)9 (( ،))2،5(،)8(  
هنا ال يتحققان على مستوى الداللة، إذ نصادف  هنا غير أن المؤالفة والتجانس

  :تنافرا دالليا
  تطوق عنقي# ) حلمت بالحرية=  كانت الزهور تغطي وسادتي(
  كانت الحراب# ) في الصباح= عندما استيقظت (

وبالعودة إلى القصيدة التي ينتمي إليهـا النمـوذج أعـاله، نلفـي أن ثنائيـة      
  :االختالف حاضرة في هذه القصيدة، ويظهر بعض ذلك من خالل ما يلي/االئتالف
  
  .ربتي الذهبية الصلبة تحطمتع -
  .في المكتبات العامة...ستجدونني هناك...في المرافئ...لن تجدوني  -
  .نائما على خرائط أوروبا نوم اليتيم على الرصيف -
  . فمي يالمس أكثر من نهر، ودموعي تسيل من قارة إلى قارة -
  

  :في القصيدة النثرية عند أدونيƧ الشüǀ الǀتابي 1.9
  

ـ ـه عنـالكتابي عند أدونيس أعقد من يبدو الشكل ـ ـد كت دة النثـر  ـاب قصي
، بل يظهر من خالل نصوصه المختلفة أنه دائم  واحدااآلخرين ، فهو ال يتبع أسلوبا 

ذ الجانب البصري أهميته ، ويصبح اإللقاء ، ـالبحث والتجريب ، ومع أدونيس يأخ
يلـي أن نقـدم لخطـوط     في هذه الحالة، مهدرا لجماليات التشكيل ، وسنحاول فيما

  .العريضة والمالمح المميزة للشكل الكتابي في القصائد النثرية األدونيسية
  

 : 315"أرواد يا أميرة الوǃǉ" قصيدة •

  
تتكون هذه القصيدة من سبعة مقاطع نثرية ،تحمل األرقـام العربيـة وشـكلها    

ـ  . فهي مقسمة إلى فقرات مثل فقـرات النثـر   الكتابي شكل النثر ، ذه وتسـتثمر ه
الفاصـلة ، النقطـة، النقطتـين، عالمـات     : القصيدة مختلف عالمـات الوقـف   
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وعالوة على ذلك نجد في القصيدة اقترانا بـين الفاصـلة   ). -(التنصيص،والشرطة
ولكن استعمالها هنا ال يجاوز المرتين، بيد أن هذه العالمة سـتعرف  ) ،ـ(والشرطة

   (/).جد أثرا للخط المائل في حين ال ن.تركيزا واضحا عليها في قصائد الحقة
  

  :316"مرثية اǓياǃ الحاضرة"قصيدة * 
  

وما يميـز هـذه   . هذه القصيدة مكونة من أربعة مقاطع ، مرقمة بأرقام عربية
  :القصيدة مزاوجتها بين القصيدة الموزونة والقصيدة النثرية

ثم ). أ ب أ ب(يبدأ بأربعة أسطر موزونة ومقفاة تقفية متناوبة: المقطع األول -
  .يليها الجزء النثري الشبيه ، في شكله الكتابي، بشكل النثر

ُيفتتَح بستة أسطر شعرية موزونـة ومقفـاة تقفيـة متناوبـة     : المقطع الثاني -
ثم ترد ثمانية أسطر موزونة ومقفاة .ويليه الجزء النثري الشبيه ، كتابيا، بالنثر.أيضا

ثة أسطر غير موزونة شـبيهة  ثم ترد ثال). أ ب أ ب ج د ج د : (على النحو اآلتي
  .كتابيا بأسطر من الشعر الحر

  .نثري كله، وهو شبيه في شكله الكتابي بشكل النثر:المقطع الثالث -
  .نثري كله:المقطع الرابع -

  
  :317"مرثية القرن اǓوü"قصيدة  •
  

  .هذه القصيدة مكونة من سبعة مقاطع مرقمة باألرقام العربية -
مـوزون   وهو طع شعري مكون من عشرة أسطر،قبل المقطع األول يرد مق -
  ).أ ب أ ج د د ج د ب ج (، ومقفى بقافية من نوع) أغنية(نومعنو

تنتهي القصيدة بمقطع شعري موزون مكون من أحد عشر سطرا،وهو على  -
أ ب ب ج ج (وهو يتبع تقفية من نـوع). الرمل(وزن المقطع االفتتاحي في القصيدة

  ).ب د ب ه ه د
  .ابي للقصيدة شبيه، في معظمه، بالشكل الكتابي للنثرالشكل الكت-
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  .الفاصلة المسبوقة بالشرطة غائبة-
  .الخط المائل غائب -

  
  :318"تحوƖǗ الƴاشق"قصيدة  •
  
  :يمكن تقسيم هذه القصيدة شكليا إلى قسمين -

ن ستة مقاطع نثرية تتبع الشكل الكتـابي للشـعر   ـم مكون مـقس -1    
  .العربية مباألرقاالحر، وهي مرقمة 

  :إلى قسمين أيضاتليها خمسة مقاطع مرقمة ومعنونة، وهي تنقسم  -2    
وهما نثريان ، شكلهما الكتـابي شـبيه   : المقطعان األول والثاني -أ       

  .بشكل النثر
وشـكلها الكتـابي    ،المقاطع الثالث والرابع والخامس موزونة   -ب       

  :اة على النحو اآلتيشبيه بشكل الشعر الحر، كما أنها مقف
  أ ب أ ب ج ج د د ه ه د د و و : المقطع الثاني*       
  أ ب ج أ د أ: المقطع الثالث*       

  أ ب أ ب ج د د ج أ ه ه ه و ز ز و أ: المقطع الرابع        
في القسمين السابقين نجد بعض المقاطع تنقسم بدورها إلى مقاطع فرعية  -

ل بين مجموعـة مـن األسـطر ومجموعـة     بفضل البياض العمودي الفاص
ن هذا التقسيم ،في القسـم األول، سـوى المقطـع    ـذ عـرى،وال يشـأخ

  :السادس ، األمر الذي يجعل هذا القسم أحرص على التفريع من القسم الثاني
üوǓا ǃالقس:  

  .يتفرع كالهما إلى ثالثة مقاطع: المقطعان األول والثاني  
  .سبعة مقاطعيتفرع إلى : المقطع الثالث   
  .يتفرع إلى ثالثة عشر مقطعا: المقطع الرابع  
  .يتفرع إلى ثمانية مقاطع: المقطع الخامس   
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  :القسǃ الثاني
  .ينقسم إلى ثالثة مقاطع فرعية: المقطع األول

  .يتفرع إلى مقطعين اثنين: المقطع الخامس
  

  :319 "أقاليǃ النǊارو الليü"قصيدة * 
  
سمين أساسيين يحمالن ترقيما هنـديا وعنـوانين   ى قـذه القصيدة مقسمة إلـه
  .فصل الحجر وفصل المواقف: هما

فهـو   ،قياسا على القسم الثاني  الكتابي بسيطا جدا في شكله األولويبدو القسم 
وهو قسـم نثـري ال    ،العربية وغير معنونة  باألرقاممرقمة  أقسامأربعة  إلىمقسم 

  .ثاني كما سنرى الحقاتتخلله مقاطع موزونة ، على عكس القسم ال
العربيـة وغيـر    باألرقاممرقمة هذا القسم الثاني ينقسم بدوره إلى أقسام خمسة 

  :معنونة
  .وكذلك الشأن بالنسبة للقسم الرابع.خال من العناوين والترقيم  : األولالقسم 

وبعض هذه المقاطع  ،يتضمن عناوين داخلية لمقاطع غير مرقمة  : القسم الثاني
  .)على شكل شعر التفعيلة(موزون مقفى

لمقاطع بعضها موزون مقفـى مثـل   يتضمن عناوين دون ترقيم : القسم الثالث 
     .فهو يتكون من بيتين عموديين على بحر الخفيف، " صوت"المقطع الذي عنوانه
العربيـة   باألرقـام مقـاطع مرقمـة   /ة أقسامـى سبعيتفرع إل: القسم الخامس 

  ).على شكل شعر التفعيلة (ومعنونة ، بعضها موزون مقفى 
  

  :وعالوة على ما سبق ، نالحظ ما يلي 
  
  .، فهي خالية من الخط الدقيق عاديالقصيدة مكتوبة بخط  -
مثـل  ولكن بعض العالمات غائبة  ، الترقيمهناك توظيف لمختلف عالمات  -

  .تتابعتينمالمائل والنقطتين ال طالخ
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  :320"قبر من أجü نيويورƿ"قصيدة * 
  
  .مكونة من عشرة مقاطع القصيدة -
 .فرعية مقاطُع اعنه تنتجتتخلل المقاطَع فواصل من البياض  -

ـ    - ) أ ب ج د(ةالمقاطع الفرعية في المقطع الرابع مرقمـة بـاألحرف الهجائي
 .إضافة إلى فواصل البياض

  .الشكل الكتابي للقصيدة أقرب إلى شكل الشعر الحر -
  
  : Ƣ"321ليƯ احتماÛ ƖǗقداƧ بال قصد " قصيدة*
  

  .تنقسم القصيدة إلى عشرة مقاطع مرقمة بالترقيم الالتيني  -
 .هناك فواصل بياض داخل كل مقطع مما يجعله يتفرع على مقاطع أخرى -

الجديد في هذه القصيدة، قياسا على القصائد السابقة، هـو اسـتعمال الخـط     -
ظ والمالح. ، في حين تشترك مع القصائد األخرى في بقية عالمات الترقيم(/) المائل

أنها تقع أحيانا قبل السطر الشعري، وأحيانـا  ) الخط المائل(على عالمة الترقيم هاته
 .أخرى تقع بعده

 .الشكل الكتابي للقصيدة شبيه بشكل الشعر الحر -

  
  :322"فاƧ والƻضاƅ ينسƛ التƇويü –مراǀش "قصيدة *

  
نيـة، باسـتثناء   روماالقصيدة هاته مقسمة إلى تسعة مقاطع مرقمة بأرقـام   -

  .طع األول الذي يرد مغفال من الترقيمالمق
  .الشكل الكتابي للقصيدة مزيج من شكل الشعر الحر وشكل النثر -
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ويقع الخط المائل .عالوة على عالمات الترقيم األخرى(/) اعتماد الخط المائل -
بشـكل  ) -(يضاف إلى ذلك استعمال الشـرطة  . غما في نهاية السطر أو في وسطه

  .ن مقترنة بفاصلة تقع قبلها مباشرةالفت ، وغالبا ما تكو
  .تتفرع المقاطع في القصيدة إلى مقاطع ثانوية بفضل فاصل البياض العمودي -
، ولكـن ذلـك يـتم بشـكل      اأفقي الفاصل البياض تتميز القصيدة بتوظيف  -
بينما ال نجد هذه التقنية موظفة فـي القصـائد   ).176، 161 ، 152الصفحات(محتشم
  .السابقة

  
  
  :323"ضوƅ الشمƴة" قصيدة*
  

  .هي قصيدة تتبع نظام المذكرات والتأمالت -
  .شكلها الكتابي شبيه بشكل النثر -
  .غياب البياض الفاصل أفقيا-
  .غياب الترقيم والعنونة-
  .مقاطع بفضل فواصل البياض العمودي /تنقسم إلى فقرات  -
  ).ثالث مرات فقط(تعتمد القصيدة بعض الخطوط المائلة-
  .لة المتبوعة بشرطةغياب الفاص-
  
  324:"مƻرد بصيƸة الجمƲ" قصيدة*
  

إلى أربعة أقسام خاضعة للتـرقيم باألرقـام   " مفرد بصيغة الجمع"تنقسم قصيدة 
  .ية رومانال

، وهو مقسم إلى أقسام ذات عناوين فرعية مرقمة "تكوين" بعنوان  لالقسم األو
مرقمـة بأرقـام    وتحت كل عنوان نصادف مقاطع).أ، ب، ج، (باألحرف األبجدية 
  ).ج: في القسم (مع العنونة ةأو مرقم) أ،ب: في القسمين(عربية دون عنونة 
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قسما ، وهذه األقسام  أربعة عشر إلى، وهو مقسم " تاريخ"بعنوان ي القسم الثان
رقعة من تاريخ : القسم الرابع(مرقمة باألرقام العربية دون عنونة، باستثناء بعضها 

األقسام بكونه يتضمن عناوين داخلية ترد فـي وسـط    ن وينفرد أحد)سري للموت
  ).المقطع الرابع عشر(النص 

  :سم بالسمات الشكلية اآلتيةت، وهو ي" جسد "بعنوان  ثالقسم الثال
  
  .هو شبيه في تقسيمه الشكلي بالقسم الثاني -
ما عدا القسم الواقع بـين  (م إلى تسعة أقسام مرقمة باألرقام العربيةمقسَّوهو  -
لكنهـا  ) مين الحاملين للرقمين سبعة وثمانية ، فهو خال من الترقيم ولكنه معنونالقس

  .غير معنونة 
لية تجعله مقسـما إلـى أقسـام    ـن داخـوي عناويـبعض تلك األقسام يح -
  ).األول،الثالث، الرابع، والخامس: األقسام( فرعية

سـبعة   نميالواقع بين القسـمين الحـاملين للـرق   (القسم المعنون غير المرقم -
  ).أ، ب، ج، د ، ه ، و ، ز(ينقسم إلى مقاطع مرقمة باألحرف األبجدية ) وثمانية

، وهو مقسم إلى سبعة أقسام مرقمة باألرقام العربية "سيمياء"بعنوان  القسم الرابع
  .دون عنونة

  .يبعض هذه األقسام يحوي عناوين داخلية بدون ترقيم عدد
üوǓا ǃرج تحتهـا مقـاطع خاضـعة للتـرقيم     يضم عناوين داخلية تند القس

  ).أ،ب، ج، د(األبجدي
أ،ب ، ج، (يضم هو اآلخر عنـاوين فرعيـة وترقيمـا أبجـديا     القسǃ الثاني

عما .أ:مثال( ويتميز هذا القسم عن سابقه بكون األحرف األبجدية متبوعة بعناوين ).د
  ).يرد بقوة الوقت

Ƙالثال ǃولكن أحـد  . أبجدي  عناوين داخلية دون ترقيم عددي أو ييحو القس
أ، ب، ج، (هذه العناوين تندرج تحته مقاطع مرقمة باألحرف األبجدية من دون عنونة

  ).د، ه، و
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Ʋالراب ǃويتميز، علـى غـرار القسـم    .يحوي عناوين فرعية دون ترقيم القس
الثالث، بأن أحد العناوين الفرعية فيه تنـدرج تحتـه مقـاطُع مرقمـة أبجـديا دون      

  ).أ،ب،ج،د(عنونة
حـدها مقـاطع مرقمـة    أيتضمن عناوين فرعية تندرج تحت لقسǃ الøƢامƧ  ا

وواضـح أن األحـرف   ). د/أ، د/أ،د،و،ن،ي،س، أ: (بالحروف على الشكل اآلتـي 
  ).أدونيس(الخمسة األولى في هذا الترقيم تشكل اسم الشاعر

 Ʋوالساب Ƨخاليان من الترقيم والعنونةالقسمان الساد.  
  
  
  

 Ǎعل Ɩاưتامالحǀال üǀفي  بيالش "Ʋة الجمƸرد بصيƻم:"  
  

  :نالحظ ما يلي 
  .ض الفاصل أفقيا وعمودياااستغالل البي -
اصلة، عالمـة االسـتفهام،   ـالف: ة ـم المختلفـات الترقيـغالل عالمـاست -

، (/)ائلـواس، الخــط المـــالث، األقـــاط الثـــة، النقـــالنقطــة ، الشرطــ
ـ (:) ين الفوقيتينـ، النقطت([ ])رضتينـالمعت ت التنصـيص، الشـرطات   اـ، عالم

 (//).وعة بشرطة،و الخطين المائلينـالثالث، الفاصلة المتب

أ، ن ا ، أ و ر ف ي و (325مات إلى حروفها المشكلة لهاـيك بعض الكلـتفك -
 ).س ، أ د و ن ي س 

  .عاديالدقيق في كتابة النصوص ، فهي مكتوبة بخط  خطغياب ال -
  

  :326"أحلǃ وأƯيƆ Ʋية الشمƧ"قصيدة *
  

  .صيدة أكثر تعقيدا في شكلها الكتابي من القصائد السابقةهذه الق-
  .تنقسم القصيدة إلى عشرة مقاطع مرقمة باألرقام العربية -

                                                           
  .222،ص210املصدر السابق ،ص 325
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األمر الذي ،ين من الخطوط، أحدهما دقيق واآلخر عاديشكلتعتمد القصيدة  -
ويمكـن اعتبـار الـنص    .يجعلنا أمام نصين متداخلين ومنفصلين في الوقت نفسـه 

  ).العادي خطذي ال(أشبه بالهامش على النص األول ) الدقيق خطذي ال(الثاني
لظهور ، سواء فـي  ل) -،(المتبوعة بشرطة  الفاصلةفي هذه القصيدة تعود  -

ولكن هذه العالمة الترقيمية المزدوجة تتميز بوقوعهـا، فـي   . النص األول أو الثاني
إطالقـا، فـي الـنص     النص الثاني ، قبل السطر دائما، بينما ال تحتل هذا الموضع،

  .األول
تتميز القصيدة بوجود التضمين، إذ يضمنها الشاعر بيتين ألبي تمام ، وبيتا  -

  ).442ص(للمتنبي، وآخر للعقيلي
كما تستثمر هذه القصيدة فاصل البياض األفقي بشكل الفت قياسا إلى القصائد  -
األول ذي  والمالحظ أن هذا البياض الفاصل ال يوجد إال فـي الـنص   327.السابقة

  .العادي ، بينما يغيب في النص الثاني  خطال
أحدهما على اليمين ، واآلخر : يتخذ النصان وضعية متقابلة في المقطع األول -

  .على اليسار
  
  :328")رقيǃ البتراƅ(يد الحجر ترسǃ المǀان"قصيدة *
  

شر مقطعا مرقما باألرقام العربية مع وجود العنونة القصيدة مكونة من اثني ع -
 .حياناأ

عـادي ويقـع    خطمنهما  ذو  لاألو.يتناوب ، في القصيدة ، نصان عموديا  -
وهذا النص الثاني عبارة عن شرح للكلمة . دقيق خطالنص الثاني في وسطه وهو ذو 

إن . األخيرة في المقطع المنتهي من النص األول، أو تعليق عليهـا وإضـاءة لهـا   
ويكـون الشـرح أو التعليـق    . ضيحيوظيفته أشبه بوظيفة الحاشية أو الهامش التو

 .منسوبا ، أحيانا إلى مصدره أو صاحبه

 ي، إذ يرد ثالث مرات فقط، وينحصر ف(/)تتميز القصيدة بندرة الخط المائل -
 .النص الثاني دون النص األول
                                                           

 .445 ،438 ،437 ،436،ص  السابق املصدر 327
  .1992 ،1991تعود إىل .470-451املصدر  نفسه ، ص 328
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ال تحضر الفاصلة منفردة ،في القصيدة، إال مرتين اثنتين، بينما ترد مقترنـة   -
 .لةفي مواضع قلي) ،ـ(بالشرطة

  مأكثر عالمات الترقيم حضورا هي عالمة االستفها -

 .والقوسين صهناك حضور للنقطتين وعالمة التنصي -

 .البياض األفقي الفاصل مستخدم في النصين األول والثاني كليهما -

المالحظ أن عالمات الترقيم األساسية خاصة الفاصلة ، وهي األكثر استعماال  -
 :329في النموذج اآلتي افقي الفاصل كمعادة، قد استعيض عنها بالبياض األ

  
ŹƯمحي ĆŁǌمد łيمنǊي łانǀالم ćüتقو   ŇǈعماقƉب ŁƿƤƢƉوي Ňǈبموج ŁƿƤƢƉي  

łسرǀيت ŁǃالŻǀال ņأن łرƴوتش   ŇنوثةǓا Žةŉجر łانǀالم ćüمان   تقوņƦال Ǎعل  
ǃǊĈقائŇأصد ŁƲجلسون مŁي ŇةǊلǑا ǍلƋ ǌŁوتر   ƿتيƻن شƇƯŽش ǍŻعل  

  حدةň يستقبلŽون ƦوņارǃłǉمŇن البشرſ في قاعةň وا
  

واضح أن البياض الفاصل في هذا النموذج ال يعمل على تكسير البنية التركيبية 
  ) .الفاصلة والنقطة(للجمل، ويمكننا بسهولة أن نضع بدال من البياض عالمات ترقيم 

وهكذا يصبح البياض الفاصل بديال عن عالمات الترقيم، عالوة على وظـائف  
  .اخل النصأخرى يضطلع بها د

  
  : 330"المǊد"قصيدة *
  
بسـطرين يسـبقان المقطـع     قد استُهلتو ،القصيدة مكونة من سبعة مقاطع  -
  .والمقاطع مرقمة باألرقام العربية.األول

 .القصيدة عامرة بعالمات الترقيم خاصة الفاصلة، على عكس القصيدة السابقة -

دة اشـتغاله  ومن وظائفه في القصي. ثمة توظيف مكثف لفاصل البياض األفقي -
 ).473ص(بديال لعالمات الترقيم

                                                           
 .462،ص السابق ن املصدر 329
  .1983تعود إىل .496-473،ص نفسهاملصدر  330



 اللƸة الشƴرية في قصيدة النثر: الƻصü الثاني

 

أما عندما يـرد فـي   .في وسط السطر وفي نهايته( / )استعمال الخط المائل  -
 (.../). بداية السطر فإنه يكون ،دائما، مسبوقا بالنقاط الثالث

يقترن حضور الخط المائل بغياب عالمات الترقيم إال بعضها خاصة الشرطة  -
بل إن هذا . هو عالمة للترقيم رفقة فاصل البياض األفقيالمسبوقة بفاصلة ، ليصبح 

 :331الغياب يصبح مطلقا كما في هذا النموذج
 
 Ĉüني الجميư Ʋم ƖبǉƤ اƤǀǉ    ŽƖƢانسل ŽƖمن أنقاضي ورمي Łنردي  

            ņالنبي /  
           Łرامبو بين جمرة ع Ʋم ƛǉا أتوƤ وǉŁدźن ſوتباريح ŁالمƃنŁدŷعاريا    ƒ  

           Ɓمنŋسوǀي مſا بŁǊŇا   أضłƲي ŉا وتتضوǊفيłƱ ø ŉفي  
                                                     Ņعدن/Ņƚا موǉقدما  

łعƤجŻين    فǀا براǊŃجłرŁا يǉŽƹوƯ Ňساحاتźƫا بقميǊ źمن نار   ŇوحŁين łƱيقر    
ŁبابŁƿ ŁمŃحŷǗمو ŻعلĆأ ǍŃجŇنŇحة ƁالنſوارŻت   ƧŁǊنłƭ łƧوتجل źƧشم Ʋم łƲتجم   
ŁبŃيŁن ŇحƃǀŁمŇة ŽƸالſƒرا łوعŁوبƤŁة البŁجſƲ       ŻتŁالب ǍلƋ ǌرŇƢواſر ŻتŁتدŉوŇر قŷبابا ŻتƃǀŻتŇنłƦ   

łالمŁو   ƯحيŇمŃن ŇǀſتابŁا مǊƃƻŽتŷوحا ŻعلŁم ǍŊƦال ǌدŻةرق ŻتŃسŁمŻǀ ƲňƖلما Żلǃ  
 ĊƉتƃƻلŽا  تǊƃƻſرŽƷŻا علǊŁص ǍŻƻŇƖحا ƁالشſƱوار Ňراف ŹƖوعربا ŹƖاƴ/ Łمſحابłر ƃوأقŅǃال ŇمŃن  
ŁمŃƴŁدźن ŻƢƆŽǀر   وƃنŽƖ ŃأسŁمłƲ ŻǀŇلňƖما ƃƢأŁرŻت ǌŻتساقŽƯ ŻعلŃرǓا ǍŇة صƻ/ŁيŃمŇتلćƎ  
ŁوŃجłǊƃا بالǊſجſƝرا Ňش ǗوŁƅاƻ ĈلłرŇاضوضǊ ŁوŁبŃيŁن ŃأسŇƿال ŁالحŇديد ŃوأسŇƿال Ɓالقنſƒ  
ŁيŁتصاعłد ņالصƒƢ :  
  
   :332قصيدة المداعة*
 

  .ية مقاطع مرقمة باألرقام العربية وغير معنونةتتكون القصيدة من ثمان -
  .في القصيدة مقطعان متقابالن يحمل كل منهما عنوانا دون ترقيم -
  .اتستثمر القصيدة البياض الفاصل أفقي -

                                                           
  .474،ص السابق  املصدر 331
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 والفاصـلة تستثمر القصيدة عالمات الترقيم المختلفة بما فيها الخط المائـل   -
   ).مرة واحدة فقط(المتبوعة بشرطة 

  .ي القصيدة المقاطع الموزونةتغيب ف -
  
  :333" شǊوة تتقدǃ في ƢرائƯ المادة" قصيدة *
  

  .مرقما باألرقام العربية دونما عنونة امقطع عشرسبعة تتكون القصيدة من  -
على اليسار مقاطع واقعة بين قوسـين ، وهـي    بعض هذه المقاطع تقابله -

هجائية الموضوعة بين حرف الاألدقيق، وهذه المقاطع مرقمة ب خطمكتوبة بخط ذي 
الثـاني،   :نجد ذلك فـي المقـاطع   .ادـف والضـي مرتبة بين األلـوه. قوسين

ـ ـوالرابع، والسادس، والسابع، والتاسع، والعاشر، والخ ر، والسـادس  ـامس عش
  .عشر، والسابع عشر

ـ ا فيهـا الفا ـبمثمر القصيدة عالمات الترقيم المختلفة،تست - ة المتبوعـة  ـصل
 خطاطع ذات الـي المقـن نجدهما فاـل والمعترضتان اللتـمائط الـطة والخبشر
  .بوظيفة محددة هي التعليق والشرح نضطلعاوتيق ، ـالدق

  .بشكل ملحوظ اوعمودي اتستثمر القصيدة البياض الفاصل أفقي -
  

  :334قصيدة في حضن أبجدية ثانية* 
  

- Əمقـاطع   القصيدة بمقطع عار من الترقيم والعنونة ، ثم تتتـابع سـتة   تبتد
  .رومانيةمعنونة ومرقمة باألرقام ال

بعض تلك المقاطع تتفرع إلى مقاطع أصغر ، ففي المقطع الثاني نجد مقاطع  -
، وفي المقطع الرابع تحضـر  .فرعية مرقمة باألحرف األبجدية العربية دونما عنونة

دة أما في المقطع الخامس فإن القصـي .العناوين إلى جانب األحرف األبجدية العربية
  .تضع على رأس كل مقطع فرعي رمزا من الرموز الهندسية

  .تستثمر القصيدة البياض الفاصل أفقيا وعموديا -
                                                           

  .1987،أوائل 1986تعود القصيدة أواخر . 537-513،ص السابقاملصدر  333
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تستثمر القصيدة عالمات الترقيم المختلفـة بمـا فيهـا الفاصـلة المتبوعـة       -
) *(في المقابل توظف القصيدة النجمة . ولكن الخط المائل غائب تماما) -،(بالشرطة

  .بشكل ملحوظ")" فة إلى األقواس المعكوسة بشكل الفت، إضا
  .الدقيق ص المتقابلة، كما يغيب الخطتغيب ، في القصيدة ، النصو -
  

Ƨأدوني ǌتابي لدǀال üǀور الشƯت Ǎعل Ɩاưمالح:  
  

انية مالحظة ـي ال يوفر لنا،ببساطة، إمكـإن الوصف الذي قدمناه للشكل الكتاب
ـ  ي ـتطور هذا الشكل ألن ترتيب القصائد ف لعامـل  اي ـديوان أدونـيس ال يراع

الزمني ، وعليه،فإننا سنراعي هنا هذا العامل لكي نتبين بعض التغييرات الشـكلية  
التي مست قصيدة النثر لدى أدونيس، وذلك باالعتماد على جدول ترتب فيه القصائد 
حسب زمن كتابتها المثبت في نهاية كل قصيدة ، وهناك قصيدة واحدة لـم تـذيل   

حافظنا على موقعها الـذي   التي" مرثية القرن األول" تابتها ، وهي قصيدةبتاريخ ك
  :تتخذه في الديوان 
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  :جدول أعاله يثير لدينا المالحظات اآلتية ال إن 
  
1- ņفي تعقيد الشكل الكتابي ، إذ تبدأ النصوص بسيطة ثم تكيل إلى  هناك تدرج

  .خيرالتعقيد الذي يبلƸ مداه في النص األ
هـو الـنص   ) نظام األسطر(النص الوحيد الذي يغيب فيه الشكل الشعري  -2
وذلك باتبـاع   القصيدة الغربية ، شكليا على األقل، ديعكس محاولة تقلي يالذاألول 

ولكن هذا الشـكل النثـري   . نظام الفقرات النثرية ، عالوة على قصر النص نفسه
سرعان مـا  سيغيب في النصوص الالحقة ، األمر الذي يعني أن أدونيس الخالص 

غادر دائرة التقليد الشكلي باحثا عن أشكال أخرى خاصة جدا ، دافعا بالتجريب إلى 
  .أقصى مداه، كما يظهر في النصوص التالية

، فالنصـوص  "المقاطع"هناك تقنية ثابتة في النصوص جميعها وهي تقنية  -3
. وهذه التقنية هي قاسم مشترك بين القصـائد الحديثـة   .لى مقاطع جميعها مقسمة إ

ـ   ه ذوبالنسبة لقصيدة النثر نالحظ أن هناك اختالفا بين الشعراء في التعامل مـع ه
طريقة واحدة في التعامـل مـع   فأدونيس، كما الحظنا سابقا، اليستقر على التقنية، 

لعنونة فـي مقـاطع الـنص    ال يعتمد اام المقاطع ، في حين أن الماغوط مثال ـنظ
الواحد ، كما أنه يعتمد طريقة بسيطة في تمييز المقاطع بعضها من بعض ، وذلـك  

أو عن طريق ) نجمة أو ثالث نجوم (عن طريق  عالمة  فاصلة بين مقطع وآخر 
  .، هذا وتغيب العنونة في المقاطع غيابا مطلقا بياض فاصل خال من أي عالمة

  يتزاوجان في النصوص جميعها باستثناء النص الشكالن الشعري والنثري -4
  .، األمر الذي يؤدي إلى التنويع الشكلي األول
ـ   يتأخربعض العالمات الترقيمية  -5 ي ال ذفي الظهور ، مثل الخط المائـل ال
  ).1973/1975( مفرد بصيغة الجمع"ال مع إيظهر 
  .هاهناك عالمة الخطين المائلين التي تظهر مرة واحدة لتغيب بعد -6
ـ " ى نص ـور حتـالبياض الفاصل أفقيا يتأخر في الظه -7 رد بصـيغة  ـمف
هبنا إليه من أن الشكل الكتابي لدى أدونيس يتـدرج فـي   ذا يدعم ما ذ، وه" الجمع
  .التعقيد
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، حيـث   "مفرد بصيغة الجمـع "لم يستعمل الشاعر األرقام الرومانية حتى  -8
  .رة ستتكرر في النصين التاليين تغيب األرقام العربية غيابا مطلقا، وهي ظاه

النسبة لظاهرة إيراد مقاطع شعرية موزونة نالحظ أنها تتواتر بدءا مـن  ـب -9
مفـرد بصـيغة    "، ثم تغيب بدءا مـن  )1971(ادسـحتى النص السالنص الثاني 

فإننـا ال  ) والنص الثاني عشـر  النص العاشر(أما عودة الظاهرة فيما بعد  ،"الجمع
فاألبيـات  ) 335بـالمفهوم البالغـي  (الشاعر يعمد إلى التضـمين   ،ذاك أننعتد بها 

   .ليست من إنتاجه ينالنص ينالموزونة في هذ
  

  :الشüǀ الǀتابي أيقونا 2.9
  

أن باإلمكان تحديد ثالث طرائق أساسية للتمثيل أو اإلشـارة أو   "بيرس"يرى 
التـي   ةالعالم ثالثة أنواع من العالمات ، ومنها بين للرمز ، ومن ثم يمكن التفريق

تكون شبيهة بما ترمز له أو ما تمثله، مثل النموذج المعماري أو الخريطة ، ويطلـق  
   336.بيرس على هذا النوع  األيقونة أي الصورة المصغرة

شـعر  ) ومنه قصيدة النثـر (والمالحظ أن الشكل الكتابي في الشعر المعاصر 
العناصر المهيمنة في هذا  أيقوني بشكل ملحوظ ، ويمكن تفسير هذه األيقونية بتحول

ويظهر هذا كله عند أدونـيس  .الشعر من عناصر سمعية إلى عناصر بصرية مرئية 
شكال داال على محتوى التعبير الذي تتضـمنه   عنده خاصة ، إذ نلفي الشكل الكتابي

از دالالتها علـى المسـاحة   إبر قصُد االكلمات التي ترسم بطريقة يظهر فيها واضح
  :النماذج اآلتية لنتأمل البيضاء،
 
1-  

    Ƨجر  
    Ƨينو  
  في    
  ...عنق    
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    ƭرǓا.  
  

  ترافقǈ نجمة    
  337قرنا... تدüƢ في جسد الƸبار ويدüƢ في جسد الريح    
  
2-  

     ǈمن وأرسمƦال üņان لي أن أتشمǀ  
     ƒداǉƉب  
     Ǎتتدل  
  منǊا     
  أيامي     
  أجراسا     
  338أجراسا     

  
3 -  

     ƚأتدحر ƛبين أنا الجمر وأنا الثل  
  وبين     
     ƅاليا  
     ƹلǓوا  
     Ǎ339أتدل  

  
4-   

  أما ǀيƹ ولǃ وماǉو     
  فƉسئلة     
  تƯير     
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  في     
      Ɲ340الريا  

  
داالّ،  الشكل الكتـابي  كونشكل جلي كيف يبإن النماذج الشعرية أعاله تبين لنا 

الخمس األولى المتتالية عموديا وبشـكل  األسطر /ففي النموذج األول تحاول الكلمات
مفرد أن تحاكي وضعية الجرس المتدلي، تم تأتي مساحة البيـاض الفاصـلة لهـذه    
الكلمات عن السطرين األخيرين في النموذج لتكون بمثابة الهوة التي تفصل الجرس 

لكن األمور تتغير فـي  . المتدلي عن األرض التي ترد بلفظها الصريح في النموذج 
رين األخيرين ،فبعد أن كان الجرس وحيدا وُمثŰل لوحدته بالكلمة المفردة، فإنـه  السط

ـ ـا النجمة التي ترافـد ، إنهـفيما بع له وجد مرافقا ـ  ـقه عل ل ـى مسـتوى الشك
الكتابي ، فالتجاور بين الكلمتين دالĊ في ذاته على تحول الوضع من األحاديـة إلـى   

 إلـى ي يتغير فيه اتجاه الحركة من العمـودي  م يرد السطر األخير الذـث. ائيةـالثن
وفي هذا السطر . فعل التدلي وفعل الدخول: األفقي ،  تبعا الختالف حركتي الفعلين

تجتمع الكلمات لتشغل حيزا أكبر بكثير من الحيزات التي شغلتها الكلمات في األسطر 
لنا ننتقل مـن  السابقة جميعها، فقد تعددت الذوات في السطر األخير األمر الذي يجع

أكثـر قربـا مـن ذي     الذوات صارت المسافة بينقد الثنائية إلى ما فوق الثنائية ، و
وهكذا فإن هذا النموذج يقدم لنا .قبل،فالمسافة بين الذوات ، إذن، مسافة نامية ومتغيرة

التي تتكاثر بدءا من ذات واحدة إلـى   الذوات :عنصرين ينموان في اتجاهين مختلفين
التـي تتحـرك مـن االنفصـال      المسـافة اتين ، وولى أكثر من ذإين ثم اتين اثنتوذ

ففعل المرافقة يتضـمن  (إلى االتصال النسبي ) فالجرس يظهر في البداية وحيدا (التام
( ، ثم إلـى االتصـال الشـديد    )اتين، على الرغم من تالُزِمهماومسافة فاصلة بين ذ

يل لذلك بهذا الشكل الـذي يبـين   ويمكن التمث).الدخول في الجسد والدخول في الغبار
  :اتجاه الحركتين 

  جرس   
  

  جرس ونجمة   

                                                           
 .209،صنفسهاملصدر  340
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  جرس، نجمة، جسد الغبار وجسد الريح   

)üǀ1الش(  
    
  
  
  
  

  مسافة
Χ  

  جرس    مسافة         نجمة  
  

  نجمة تدخل جسد الغبار
  جرس يدخل في جسد الريح

  
)üǀ2الش(  

  
  

من التفكـك يؤازرهـا الشـكل    ة ـالـاني فيرسم حـالشعري الث جأما النموذ
الكتابي ، وذلك بالنظر إلى تفكيك الجملة إلى كلماتها التي تشغل كـل منهـا سـطرا    
لوحدها ، وهو ما يجعلها معزولة بعضها عن البعض اآلخر، هذا عـالوة علـى أن   

ينقل هنا ، كما في النموذج األول، الحركة العمودية المتضمنة فـي   يالشكل العمود
وبالعودة إلى القصيدة التي تتضمن هذا النموذج نلفي مسافة من البياض ".يتدلى" الفعل

تلي السطر األخير وهي مسافة يمكن اعتبارها أيقونا للهّوة التي تفصل الشيء المتدلي  
عن األرض ، وبذلك تظهر الذات المتكلمة في هذا النموذج ذاتا معلقة  إضافة إلـى  

  . مفككة اكونها ذات
ـ : ظ حركتين ـث نالحـوذج الثالـي النمـف وعموديـة  ) التـدحرج (قية ـأف

، وتأتي وضعية األسطر الشعرية لـتعكس  االتجـاهين المختلفـين لتينـك     ) التدلي(
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الحركتين ،حيث يضطلع السطر األول برسم الحركة األفقية، في حـين أن الحركـة   
ـ  ،ة اسطر يتكون كل منها من كلمة واحدة عالعمودية يتعاون على رسمها أرب ر األم

  :الذي يجعل األسطر تتشكل وفق الشكل اآلتي 
  
  
  
  
  

  حركة أفقية                  
  )التدحرج(                 

       
  حركة عمودية    

  )التدلي(      
     

  
شكل كتابي شبيه  وهو ذوأما النموذج الرابع أعاله فيشتغل هو اآلخر أيقونيا ، 

ني والثالث، إذ يرد سـطر ممتـد أفقيـا تتلـوه     بالشكلين السابقين في النموذجين الثا
وألن الكتابـة الشـعرية   ). أربعة أسطر(مجموعة من األسطر ذات الكلمات المفردة

عنصـرا   ا، باعتباره أيضا ليس اعتباطية الشكل الكتابيليست كتابة اعتباطية ، فإن 
ن واجبـا  ومن ثم كا. أساسيا في العملية اإلبداعية في القصيدة المعاصرة كما أسلفنا

النظر إلى الشكل الكتابي باعتباره عالمة أيقونية ، وهو ما فعلناه سابقا، وما نواصله 
إن تجمع الكلمات في السطر األول يعضد تراكم األسئلة في ذهن . مع النموذج الرابع

ولكـن هـذا    . )الفاصـلة (وتزاحمها، وهذا ما يعكسه غياب عالمات الوقف الشاعر
وهذا ما تضطلع األسطر التاليـة   إذ يليه التشتت والتطاير، التجمع ال يدوم طويال ،

برسمه على سطح الورق ، وذلك من خالل توزع الكلمات علـى األسـطر بشـكل    
ومن ثم فإن الشكل الكتابي هنا يرسم لنا مسار حركة متغيرة من التجمع إلـى  ،مفرد
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حسب، بـل إن  ف" تطير" وهكذا فإن الحركة ال تتحقق بفضل الفعل. قاالندثار والتفر
  .هو اآلخر في تشكيلها وتحديد مسارها داخل النموذج الشعري دوراللشكل الكتابي 

بل إن مسار الحركة يرتسم من خـالل الوضـعية    وال يتوقف األمر عند هذا ،
في النموذج "أسافر"الفعل على سطح الورقة، ومن ذلك حركة الفعل /المتحولة للكلمة

  :اآلتي
  
  

  وƖلصņفي اǑبار المحƻورة با
ņفي الصŇƖو  

ņدد بين الرƴفي الņوالر ǃقǃق  
Ɓفي النņبين الحاس ƭبŇا ةǊتƢوأ  

   Ňنق بين الوريدƴوال  
  341أسافر   
  

في موضـع شـبه   " أسافر"وفي المقطع نفسه ، من القصيدة نفسها يتكرر الفعل 
  :في المقطع السابقمواز عموديا لموضعه 

  
  Ƣارƚ الصدفة 

  342أسافر
  

ة نحو اليسار كما يظهر في النموذج اآلتي من القصيدة ثم يبدأ الفعل في الحرك
  :نفسها

  
  ŁرƤالج Łǃائƴال ŁرƤوالج Żالبرق łأصير Ƙحي  

  أسافر                                      
  ǉنا 

                                                           
  .91ص ،املصدر السابق   341
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łوالجدار Žƶالتب łوالجدار Ŋرسيǀال łوالجدار łالجدار Ƙحي  
                                                    źفي حوار ǃدائ  

  أو يمامةÛ نورŅƧ حيƘ الساعةƢ ŽرƯوŅǃ والجريدة
ŹƯبسا łالجسد Ƙحي   

Ņساحر łƦبƢة والƴقنǓا ƹǗƇب  
łƝوالمسر łالحضور łوالجسد  

  أسافر أسافر                                          
  ق والƴرقرŃبين الƧ Ňƴفي الƴشƒ الياب -ǉنا

ƁƯƸرسي المǀفي الƁبالل Ǎüي  
  ǇƤǉ الشƴوƒ المريضة التي تتƴانق وتناǃ حولي  في ǀتبي

  343أسافر                                                     
  

" إن السفر الذي تمارسه الذات في عالمها الداللي يتجسد حركة ماديـة للفعـل   
، إذ يغادر مكانه متحركا ناحية اليسار ، ليقطع مسافة بـدايتها أول السـطر   " أسافر
  :تها آخُرهونهاي

  
  ...................أسافر  

  ..أسافر                            
  ..أسافر أسافر                                   

  ............أسافر                                                 
  

ليـة  أثنـاء عم  نا القصيدة االلتفات إلى الناحية البصـرية ـذا تفرض عليـوهك
القصيدة " نبصر "بتنا << ، ولقد صرح أحد الدارسين أننا ، مع القصيدة الحديثةالتلقي

جسم طباعي ، له  <<ت هذه القصيدة عبارة عن ـومن ثم كان 344>>أن نقرأها لقب
  345.>>هيئة بصرية مظهرية 
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ى أن تكون لغتهـا لغـة مفارقـة ، ومدهشـة     إلت قصيدة النثر ، إذن، سعلقد 
عند القـارƏ، ولعـل    346التوقع م فقد عملت دائما على تخييب أفقبفجائيتها، ومن ث

 شعراءخيبة االنتظار هاته لم تكن إيجابية في كل األحيان، غير أنها هدف أساس لدى 
ألن هدفهم األول زلزلةُ كل المعايير المستقرة في جهـاز التلقـي لـدى    قصيدة النثر،

 Əـ   . القار اختـراق المعـايير    لـى إهـؤالء   دولكي تحدث تلك الزلزلـة فقـد عم
واالنزياح عن السبل الفنية الشائعة، فكانت صورهم أقرب إلـى اإلغـراب   المألوفة،
مـع   يجتمع في بؤرتها عناصر متباعدة ومتباينة في مقوماتهـا الدالليـة ،  والتفكك ،

 الشكل الكتـابي  عناصر هذا عالوة على توظيف.شاعر إلى آخر ناختالف الدرجة م
الشعرية األخرى، بما يجعل من ذلك االشتغال عنصرا بانيـا  توظيفا مفارقا لألشكال 

ـ  ي القصيدة خصوصيتها الشكلية ـو يعطـنفسه، فه اآلنوهداما في   نوالدالليـة م
ويهدم الشكل المألوف للقصيدة من ناحية أخرى، وهذا ما يظهر  لدى أدونيس ناحية، 
المعرفـي لـدى   ه زلزلة اليقين الجمـالي و ـذا الصنيع إنما يراد بـوكل ه .خاصة

، لكي يتحول من متلق سلبي يستهلك وفق طرائق محددة، إلى قارƏ إيجـابي  المتلقي 
ـ ـته المستمرة ، ليطرح علـى أسئلـيبني النص وهو يتلق ـ ـيه ، ب ة ـدوره، أسئل

     .الالنهائية األسئلةذلك حوار ال ينتهي ، ألنه يولد بفيحدث ،أخرى 
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  الفصل الثالث
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  :الثورة علǍ الƴروƭ الƢليلي -1
لعل خلخلة البنية العروضية للقصيدة العمودية أن تكون أول  مظاهر التحديث 

يشير الباحث حسين نصار إلى أن القافية قـد  في الشعر العربي ، وفي هذا السياق 
ثور على من يخاصمها ، إذ رأى فيها خصومها الحائل الوحيد سبقت الوزن في الع

. لي بين الشعراء واألجناس الشعرية غير الغنائية كالشعر القصصي والشعر التمثي
غياب القصائد الطويلة في الشعر العربي ألنها تشغل الشاعر  مسؤولية حّملوها كما

  1.عن االسترسال في معانيه بالتفتيش عنها
المطالبة بالتنازل  ،على اإلطالق،هذه الخصومة لم تكن تعني ولكن الواضح أن

عن القافية واعتبارها عنصرا ثانويا في البناء الشعري ، بل هي خصومة موجهـة  
  2.رتابة وتمنع الشاعر من التطويلالضد أحادية القافية التي تخلق 

إلى حـد   ،)العروض(رفض اإليقاع الخليلي  ، في بالبعض األمر صلقد وو
علـى حـد تعبيـر    >> من أصول الشعر وقواعده<<أن يكون الوزن والقافية نفي 

يوسف الخال ، فهذان العنصران ال يحوالن دون قيام قصيدة عظيمـة ، كمـا أن   
توفرهما ال يضمن الشعرية للقصيدة ، فقد يكون حضورهما مواكبـا لغيـاب هـذه    

كانت تتمتع بها كما  األوزان التقليدية كل القداسة التي عنسقط ي األمر، 3الشعرية 
وهو نفسه موقف نـزار قبـاني   1956.4يلح على ذلك يوسف الخال في بيانه لعام 

يعلن أن الوزن والقافية ليسا شرطين حتميين في العمل الشعري فهما موقـف   الذي
ولعل أنسي الحـاج  . 5ن العروض ليس الشرط األساسي للشعرفإاختياري، ومن ثم 

أمـر  …إن شروط العروض هي<< :حين يصرح قائالأكثر تماديا في هذه المسألة 
وهـذا مـا    6>>أعتبره موجها إلى سواي منذ أن كتبت نثرا ولم أحد عنه وال أزال

لمحمـد  " حزن في ضـوء القمـر  "،عند تعليقها على مجموعة  تلخصه خالدة سعيد
عناصر الشعر القديم الرئيسية هي الوزن والقافية، فهي اآلنية << :بقولها الماغوط،

                                                           
 .153القافية يف العروض واألدب ، ص: انظر حسني نصار  1
حائال دون نظم القصائد الطويلة ذات املوضـوع  القافية الواحدة فحة نفسها حيث يرى يف انظر يف هذا األمر مقولة خليل مطران املقتبسة يف املرجع نفسه الص 2

  .الواحد
  .65، ص1995احلداثة الشعرية : انظر حممد عزام  3
  .63انظر املرجع نفسه ، ص  4
  .247،246، ص ص 1984، بريوت 1ط قضايا الشعر احلديث، دار الشروق،: جهاد فاضلانظر  5
  .324 ، صاملرجع نفسه  6
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جاء بعض الشعراء الحديثين ليتخلوا عنهـا ، فكسـروا   .تي تمسك بالمادة الشعريةال
  7.>>اآلنية واندلق الشعر حيا بين أيديهم

يناقش أنسي الحاج رأي القائلين بأولية الموسيقى في الشعر "لن " وفي مقدمة 
وخلو النثر من الموسيقى المتخلقة من الوزن والقافية ، وهذه الموسـيقى ، حسـب   

، فيرد على هذا الـرأي بكـون   " الهزة الشعرية" ء،هي ما يحدث في القارƏ هؤال
وهي ، عالوة على ذلك، عبارة " موسيقى خارجية" موسيقى الوزن والقافية إنما هي

وهـذه  . عن قالب صالح لشاعر وعالم مختلفين عن الشاعر والعـالم المعاصـرين  
وما دام األمر كذلك 8.جديد غير وإلحساستالموسيقى ثابتة في عالم متغير إلنسان م

قارƏ اليوم لم يعد يجد في نفسه  حاجة إلى الزلزلة السـطحية الخداعـة    << فإن
ويستتبع ذلك رفض الشاعر ألدوات إبداع جاهزة وباليـة ومريحـة   .9>>لطبلة أذنه

وال  10.ال عليها أدوات أخرى تمكنه من البحث والخلق على ما فيها من مشقةمفضِّ
ي الشعر المعاصر والحياة ـافية فـى الوزن والقـأهمية موسيق يكتفي الحاج بنفي

المعاصرة ، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فينفي أن تكون تلك الموسيقى ، حتى فـي  
Ə11.زمنها ، وحيدة وأهم ما يزلزل القار  

إلى موقف انفعالي سلبي من التراث ، هو  ،في أساسها،إن هذه األحكام ترجع 
: ه ذاك تتبدى في قولـه ـي معظمها، ولعل ذروة موقفـف "ن ـل" الذي يسم مقدمة 

وهـو  12.>>ألف عام ونحن عبيد وجهالء وسـطحيون .ألف عام من الضغط << 
الموقف نفسه الذي دفع بشوقي أبي شقرا إلى مهاجمة األوزان العربية التي يعتبرها 

عر والش... بل كأنها مغاور للشك وأساطير يفرق منها الرعاة األحرار. جماجم<< 
  14.وكذلك شأن القوافي فهي أشبه بالرصاص13>>أرحب وأوسع من زنزانة 

                                                           
 .94،ص 1959، صيف 3شعر ، س 7
ولعز الدين إمساعيل رأي قريب من رأي احلاج يذهب فيه إىل أن الشعراء املعاصرين عملوا على اخلروج من اإلطار ). املقدمة(   07لن ، ص: انظر أنسي احلاج  8

التفسـري النفسـي   : انظر كتابه . لحالة النفسية اليت يصدر عنها الشاعرا مباشرا لـإىل صورة موسيقية خاضعة خضوع) إطار القصيدة العمودية( املوسيقي القدمي 
  .61 ، 60، ص ص 1963لألدب ، دار العودة ، ودار الثقافة ، بريوت 

  .07لن ، ص: انظر أنسي احلاج 9
  .نفسه ، الصفحة نفسها املصدرانظر  10
  .نفسه، الصفحة نفسها املصدرانظر  11
  .08، ص  نفسه املصدر 12
  .68، ص1958أيلول  –،متوز 2، س8،7شعر، ع 13
 .69انظر املرجع نفسه،ص 14
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وزان عـام  ي موقف صريح مـن القـوافي واأل  ـريحانـان للـوقبل ذلك ك
  :قائال " لريحانياتا"  ةفي مقدم عبر عنه، 1923

أن التزام القافية الواحدة واألوزان الوضعية يحول غالبـا دون   فتحققتُ…<<
فتكسر رأسها  "في البيت"ر الشاعر أن يلجم قريحته لئال تقع التبسط والتدفق فيضط

أو يشذب المعاني الجديدة لتالئم الصيƸ القديمة أو يختار أهون األمور فيأتينا بالنثر 
وبدل النثر المنظوم جئت .ال صيƸ قديمة وال قوافي وال أوزان : لذلك قلت.المنظوم 

ـ   ود مـن موحيـات المعـاني    بالشعر المنثور الذي يشهد على ما في لـوح الوج
  15>>.واالستعارات واألفكار الجديدة

ويقف أدونيس من العروض الخليلي  موقفا مشابها ،فيذهب إلى الـربط بـين   
يـرى  فالرؤية الدينية   و الرؤية التي تحكم عمل الخليل في وضعه قواعد العروض

ي الشـعر  القواعد واألشكال ف<< مطابقة شبه كاملة بين الرؤيتين تتمثل في إخضاع
لمبدأ مطلق وثابت ، كما هي الحال في الحياة والفكر بالنسبة للوحي ، فقد وضـع  

ن المعيار الـديني، يقـاس عليـه    أا شـا ومطلقـارا أساسيا واضحـل معيـالخلي
وفي نقده لهذا المعيار يـرى أن هـذا     16>>.الشعر ، ويميز به الشعر من الالشعر
، 17الطرب بالدرجة األولى غياي تتـبي ، وهاإليقاع خاصة فيزيائية في الشعر العر

كما أن قوانين هذا العروض فيها إلزامات قاتلة لدفعة الخلق الشعري أو هي معرقلة 
من   لها على األقل ، فهي تجبر الشاعر على التضحية  بـحدوسه الشعرية العميقة

المـة  والقافية هـي ع 18.افيةـأجل االستجابة لمتطلبات الوزن كعدد التفعيالت والق
يان كثيرة تجني علـى  هي في أحو.ي معلم للتوقف ثم متابعة القراءة ـاإليقاع ، فه
تقتصر مهمتها على مجرد التكرار ، دون أن تكون لها وظيفـة فـي    الشعر ، إذ 

فيمكن حينها االسـتغناء عنهـا    ، تأتي زائدة قدمضمون القصيدة ، كما أنها تكامل 
                                                           

  .10،ص1978القاهرة -، بريوت8دار الكتاب املصري، ط-، دار الكتاب اللبناين2الرحيانيات ،ج: أمني الرحياين 15
  .113، ص 1993، بريوت 1ط، النص القرآين وآفاق الكتابة، دار اآلداب: أدونيس 16
  .114لعريب، صمقدمة للشعر ا: انظر أدونيس  17
هذا الرأي هو الذي يظهـر يف  . 1949الصادر عام " شظايا ورماد" وقريب من هذا رأي نازك املالئكة الوارد يف مقدمة ديواهنا .115انظر املرجع نفسه، ص 18

ة وقرقعة األلفاȗ امليتة ، وسدى حياول أفراد منا وجنر عواطفنا املقيدة بسالسل األوزان القدمي قصائدناما زلنا نلهث يف << : هذه املقتطفات من املقدمة املذكورة 
جمدنا حنن مـا ابتكـر   أن خيالفوا فإذ ذاك يتصدى هلم ألف غيور على اللغة وألف حريص على التقاليد الشعرية اليت ابتكرها واحد قدمي أدرك ما يناسب زمانه ، ف

لقد سارت احلياة وتقلبـت عليهـا الصـور واأللـوان     …على طريقة اخلليل وكأن الشعر ال يستطيع أن يكون شعرا إن خرجت تفعيالته……واختذناه سنة 
يف هذا الديوان لـون   …وتكاد املعاين تكون هي هي ؟..األوزان هي هي ، والقوايف هي هي.واألحاسيس ومع ذلك ما زال شعرنا صورة لقفا نبك وبانت سعاد 

ديـوان  >> .ذا األسلوب اجلديد يف ترتيب تفاعيل اخلليل يطلق جناح الشاعر من ألف قيدإنين أحسست أن ه …على القواعد املألوفة )) اخلروج(( بسيط من 
  .13 ،9، 8، ص1997، دار العودة ، بريوت  نازك املالئكة، اجمللد الثاين
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رية ، بل إن الشاعر قد يضطر التزاما بالقافية دون أن تتأثر القصيدة ودفعتها الشعو
إلى وضع قافية غريبة عن القصيدة ودفعتها الشعورية فتكثر بـذلك الزوائـد فـي    

  .19القصيدة وتمتلئ بالحشو
في مجرد كونـه   ،أدونيس،حسب إن هوية التراث الشعري العربي ال تكمن 

لتي يفتحها للحساسية موزونا مقفى ، وإنما في الرؤى التي يكشف عنها ، واآلفاق ا
لة الوزن والقافية لتحديد مدى أهميتهما ودورهمـا  أ، ولذلك نجده يناقش مس20والفكر

  :21في بناء الشعر العربي ، من خالل إيضاح نقاط أربع
تشكيلية ال تخص الشـعر العربـي   -الوزن والقافية كظاهرة إيقاعية  - 1

مة على هوية الشعر وحده، وإنما هي ظاهرة عالمية ، أي أن هذه السمة ليست عال
  . العربي
الوزن والقافية عمل تنظيري الحق لتشكيل شعري سابق، وهذا العمل  - 2

محدود رغم براعته، وغير مستنفد إلمكانات اإليقاع في اللغة العربية، ألنه يمثل ما 
استخدم منها واستقر، وهذا الجزء المستخدم غير مطلق ألنـه معـرض الحتمـال    

ل استخدامات أخرى ، بل إنه معرض حتى للزوال تحت اإلضافة والتغيير من خال
  .تأثير التطور ومقتضياته

القافية وذلك بالتوحيد بـين األصـل   / ثمة خطأ في النظر إلى الوزن - 3
والممارسة األولى لهذا األصل ، وفي هذا تحويل ألوزان الخليل إلى قوالب مطلقة 

ها وليدة ذلك التاريخ ، وهي تتجاوز التاريخ، وتتجاوز موسيقى اللغة العربية ، مع أن
مـادة إيقاعيـة تشـكيلية غيـر     << التي هي ∗تشكيالت محددة من تلك الموسيقى

  .>>محددة
القافية بدأ يضـطرب منـذ   /إن تحديد الشعر العربي بمجرد الوزن  - 4

، خاصة في آراء الصولي وهو ينتصر لشعرية أبي تمام ،  الميالدي القرن العاشر
دأت تتزعزع مكانة الوزن والقافية كمقياس للتمييـز  وفي آراء الجرجاني ، حيث ب

                                                           
  .، الصفحة نفسهاالسابق انظر املرجع  19
  .10سياسة الشعر، ص: انظر أدونيس 20
  .11، 10انظر املرجع نفسه، ص ص  21
ي بنـاء القصـيدة   ـاع األمهية واالمتياز فـال بضرورة الفصل بني العروض واإليقاع ،مع منح اإليقـمد بنيس إىل قول كل من أدونيس ويوسف اخليشري حم ∗

ر كما أولته نـازك  ر احلاملعاصرة ، فكالمها يعترب الشعر إيقاعا ال عروضا ،ويعلق بنيس على هذا الرأي بكونه رأيا مزدوجا، فهو من ناحية نقد مباشر حلركة الشع
  .41، ،ص 3الشعر العريب احلديث ، ج: انظر حممد بنيس . املالئكة ، ومن ناحية ثانية يعترب دعوة مفتوحة إىل قصيدة النثر
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بين الشعر والنثر ، وظهر الميل إلى جعل اللغة الشـعرية هـي السـمة المميـزة     
  .والمقياس المعتمد

أدونيس أن عمل الخليل لم يكن المقصود منه وضع قواعـد مسـتقبلية    ؤكدوي
ـ  . 22ة حتـى أيامـه  للشعر العربي ، وإنما كان تأريخا لإليقاعات الشعرية المعروف

الخليل لم يكن سوى استقراء لما استقر من الشعر  ما قام بهأن  هخالصة الرأي عند
، أي أنه ليس سوى 23العربي ، ومن ثم تنتفي إحاطة ذلك العمل بكل اإليقاع العربي

وإلى إغفال هذه الحقيقة يمكـن  .24نظرية في إيقاع الشعر العربي قيضت لها السيادة
ـ   أصحابه رىيي ذال الموقفرد  أي تشـكل   ينفي البحور أصوال أولـى ، رافض

ا ، وهـذ 25إياه بالدخيل على التـراث  ينإيقاعي ال يتطابق مع تلك األوزان ، واصف
 26.كشف عن الفهم السيئ لعمل الخليل من قبل الذين يحتجـون بأوزانـه  موقف يال

ـ ـأسر موسيق ذلكوكانت نتيجة  ل حـاجز مـن التفعـيالت    ـى اللغة العربية داخ
ل الخليل فـي نطـاق حـدوده    ـا اليوم أن نستوعب عمـك علينـدودة ، ولذلالمح

  . 27وداللته ، وأن نستشرف بدءا من ذلك آفاقا جديدة لتشكالت إيقاعية جديدة
والمالحظ أن قضية  عدم اعتبار الوزن ركنا أساسيا لقيام  الشعر نجـد لهـا   

فـابن  .الشعراءد بعض عنو ،، كما في النقد الحديث جذورا في النقد العربي القديم
مثال، يلتزم بتأكيد أهمية الوزن والقافية في الشعر، ولكنه ال يسـتنكف أن   رشيق ،

يضـاح  إل،يقدم لنا ، في الوقت نفسه، تعريفا مناقضا لما يذهب هو إليه ،  وحسبنا 
  :االقتباسات اآلتية من كتابه العمدة إيراد هذا األمر،

اللفـظ،  : عة أشـياء وهـي  د النية على أربـوم بعـر يقـالشع<<  - 1
  28>> والمعنى، والوزن والقافية، فهذا هو حد الشعر

الوزن أعظم أركان حد  الشعر، وأوالها به خصوصـية، وهـو   <<  - 2
 29.>>مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة

                                                           
  .110مقدمة للشعر العريب، ص: انظر أدونيس 22
  .1981، بريوت2عريب، دار العلم للماليني، طيف البنية اإليقاعية للشعر ال: انظر كلمة أدونيس على ظهر الغالف يف كتاب كمال أبو ديب 23
  .97،ص1993القاهرة 1العروض وإيقاع الشعر العريب، حماولة إلنتاج معرفة علمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : انظر سيد البحراوي  24
  .انظر كلمة أدونيس على ظهر كتاب أبو ديب السابق 25
  .110مقدمة للشعر العريب، ص : انظر أدونيس  26
  .انظر كلمة أدونيس على ظهر كتاب أبو ديب السابق 27
 .127،ص 2001،بريوت 1، دار الكتب العلمية، ط1العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، ج: ابن رشيق القريواين 28
  .141نفسه،ص املرجع29
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القافية شريكة الوزن في االختصاص بالشعر، وال يسمى شـعرا   << - 3
 30.>>حتى يكون له وزن وقافية

الشعر ما اشتمل على المثل : ن العلماءـد مـواح رـال غيـوق<< - 4
وما سوى ذلك فإنمـا لقائلـه فضـل    . السائر، واالستعارة الرائعة، والتشبيه الواقع

  31.>>الوزن
ينظر إلى النظم باعتبـاره لـيس    ،مثال صر الحديث نلفي اليازجي،عي الفو  

ما يحدثه الشـعر  وقفا على الشعر دون النثر ، جاعال الفارق بين الشعر والنثر هو 
، وذلك من خالل المعاني السامية والصور الخيالية 32من تأثير في النفوس والوجدان

واأللفاظ الفصيحة والتراكيب الخارجة على ما ألفته العامة في غير ابتذال، زيـادة  
  .33على التفنن في أساليب المجاز

بقداسـة  إن الشعرية العربية على امتداد تاريخها لم تحط النظام العروضـي  
  .34كاملة ، بل إنها عرضته على الدوام النتهاكات مستمرة

ويذهب عبد اهللا راجع إلى أن الفاعلية الشعرية المعاصرة وجدت نفسها فـي  
حاجة ماسة إلى تجاوز الحدود الصارمة لتفجير قدراتها الحبيسة ، إذ لم يكن لهـذه  

التـي تتجلـى   35مةالفاعلية أن تنمو داخل مجاالت محكومة بتلك القوانين الصـار 
بوضوح في مجال البنية اإليقاعية المحكومة بوقفة ثالثيـة تركيبيـة وعروضـية    

، ولذلك لم يكن هناك بد من التخلص من نظام الشطرين، وتغييره بنظـام  36وداللية
التفعيلة باعتبارها وحدة إيقاعية متكررة بكل وحداتها ، وقد استتبع ذلك إعادة النظر 

لقـد أدرك  << .37أتاح لظاهرة التدوير البروز بشكل واضح في القافية األمر الذي
الشاعر العربي أنه لكي يعبر عن تجربته بكل صدق وحرارة مطالب بأن ينصـت  
إلى حركة هذه التجربة في اضطرابها وهدوئها ، قبل أن ينصت إلى الحركات التي 

  . 38>>تفرضها القوالب الجاهزة
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ا للدوافع التـي يقـدمها النقـاد    الشاعر تلخيص/يعتبر هذا الرصد من الباحث
والشعراء بين يدي رفضهم لنظام القصيدة العمودية ، ومن ثم فإن مناقشة هذا الرأي 

في القصيدة العمودية  مجموعة من القيود  أصحابه تعتبر ردا على تيار كامل  يرى
ونعني بهـا  ( والقوانين الصارمة ، وهي قوانين وقع في وهم دعاة القصيدة الحرة 

أنهم تخلصوا منها بمجرد كسر الشكل النمطي المتمثل في نظـام  ) شعر التفعيلةهنا 
مكونـة  الاألشطر المتقابلة، ولكننا حين ننظر في البديل، وهو مجموعة من األسطر 

من تفاعيل ال تخضع لقانون عددي معين ، سنجد أنه لم يضمن للشعر الحر تحررا 
الحريـة  <<يث يجري عليها تكرارا، وتاما فهو ال يزال خاضعا لقانون التفعيلة بح

، وإذا  39>>في اختيار عدد التفعيالت في الشطر الواحد…في تنويع عدد التفعيالت
كان العروض عبارة عن قوالب جاهزة فإن اعتماد التفعيلة وحدة أساسية ال يلغـي  

  . تلك القوالب بل يخفف من حدتها فقط
  
2- ƱيقاǕا ǃوǊƻم üتحو :  
  

ض الخليلي الذي سقنا بعض مالمحه فيما سبق ، كـان  إن الموقف من العرو
وم اإليقاع ضمن حركة الحداثة الشعرية العربيـة تحـوال   ـرف مفهـدافعا ألن يع

جذريا،ولذلك كانت خلخلة مفهوم اإليقاع مظهرا من مظاهر الحداثـة فـي النقـد    
ب، بـل  ، إذ لم يعد اإليقاع في رأي هذا النقد نابعا من الوزن والقافية فحس40األدبي

  .41هو نابع أيضا من الصور والمعاني واألفكار والوقفات وغيرها
إن مفهوم اإليقاع، إذن ، صار يتحرك في إطار أوسع متعديا حدود التعاريف 

روز  الباحثـة  هذا تشيربعض  إلىالتي تربطه بالصوت وما ينتج عنه من آثار، و
رة علـى أبعـاد   تكرار حرف أو لفظة أو عبا<< غريب حين تعرف اإليقاع بأنه 

متساوية أو غير متساوية، واإليقاع أيضا تكرار وزن أو شكل من أشكال التنسـيق  
ويجوز التوسع في مدلول اإليقاع ليشمل …يضمن للعبارة التوازن وحسن الرصف 

جميع الوسائل الموسيقية التي يلجأ إليها الفنان لتقوية معانيه األساسية عن طريـق  
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يقاع حسب هذا التعريف يعتمد على مفهوم التـوازن  إن اإل. 42>>اإليحاء الصوتي
ولكن شرط التساوي في األبعاد يسقط هنا لكي يتحدد اإليقاع من خـالل االنتظـام   

 إيقـاع وفي هذا إشارة ضمنية إلى الخروج علـى  . وعدم االنتظام في الوقت نفسه 
فة إلى إضا.إيقاعا نظاميا هالقصيدة العمودية الذي تحكمه قوانين وضوابط تجعل من

كل ذلك نالحظ أن تعريف روز غريب يشير إلى مسألة أخرى تتعلق بالعالقة بـين  
بين الدارسين الصوت والمعنى أو ما تدعوه باإليحاء الصوتي، وهي مسألة خالفية 

  .43والنقاد
حركـة  << ويفرق عز الدين إسماعيل  بين الوزن واإليقاع معرفا هذا بكونه

ر والتفاعيل وهـو غيـر   ـى تقطيعات البحـد علمـاألصوات الداخلية التي ال تعت
وهو التلوين الصوتي الصادر عن األلفاظ المستعملة ذاتها ، فهو يصدر عن .الوزن

الموضوع ، في حين يفرض الوزن على الموضوع ، هذا من الداخل وهـذا مـن   
  .44>>الخارج

وانطالقا من التعريف السابق يشير عز الـدين إسـماعيل إلـى أن الشـاعر     
د حاول إعطاء صورة إيقاعيـة للحالـة   ـق) ي به شاعر التفعيلةـويعن(رـصالمعا

فقد وجـد الشـاعر   *اللغة العربية ليست، بحكم طبيعتها ،لغة إيقاعية  ألنالنفسية ، 
نفسه أمام صعوبة فنية وهي كيف يجعل القصيدة بنية إيقاعية ذات أثر وداللة دون 

حطيم وحدة البيت الموسيقية ، تلـك  أن يلغي الوزن والقافية ، وقد وجد الحل في ت
ى الشاعر حركة غير مواكبة للحركة التي تموج بهـا  ـي تفرض علـدة التـالوح

نفسه ، فاستطاع بذلك التحطيم أن يستجيب لنوازع النفس ودفقاتها الشعورية ومـا  
تتطلبه من إيقاع مواكب لها ، وهذا ما يفسر اختالف األسطر الشعرية مـن حيـث   

مجرد أصوات رنانة تروع …لم  تعد موسيقى الشاعر<< وبذلك  45.عدد التفعيالت
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األذن بل أصبحت توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه فـي هـدوء   
  .46>>ورفق

بيد أن التحول األكبر في مفهوم اإليقاع هو الذي نواجهه عند دعـاة قصـيدة   
عر مبني علـى التجـاوز    وذلك في سياق دعوتهم إلى مفهوم جديد للش،النثر وكتابها

لمسه عند أنسي الحاج في إشارته نومواكبة النفس اإلنسانية في تحوالتها ، وهذا ما 
. رية التقليدية إلنسان متغير ذي إحساس جديـد ـى الشعـإلى عدم مالءمة الموسيق

جدد فإن اإليقاع أيضا يظل يتجدد بت ،كما يؤكد أدونيس، وألن اإلنسان في تجدد دائم
على كون الشكل الشعري  والدة مسـتمرة ،   شديدن ثم وجب التـ، ومان ـاإلنس

ومن ثم يقـارن  . 47وعليه فإن الشكل الشعري الحي هو الذي ال يفتأ يتشكل ويتجدد
ة على الـوزن  ـيدة الجديدة ليؤكد أن تلك قائمـأدونيس بين القصيدة القديمة والقص

على اإليقاع ، تقوم نية الثا في حين أنن الخارج ، ـدد والمفروض مـالسهل المح
ب استخدامه قـوة ومهـارة   ـار ويتطلـك فهو ابتكـواإليقاع نابع من الداخل ،لذل

أكثر مما يتطلب استخدام الوزن ، ومن ثم تميزت القصيدة القديمة بأحادية الشـكل  
في القصائد كلها ، بينما تميزت كل قصيدة جديدة بشكلها الخاص نثرا أو وزنـا أو  

وفي ضوء هذا المفهوم يصبح الوزن الخليلـي جـزءا مـن     48.آننثرا ووزنا في 
وعليه  فإن الشعر ال يحدد بالعروض ألن . 49الشكل الشعري العربي ال الشكل كله

الشعر أشمل من العروض، ، بل إن العروض ليس سوى طريقة من طرائق التعبير 
إنـه   ،رثواتَية تُـكما أن هذا الشكل ليس خبرة علم.  50الشعري هي طريقة النظم

ومن ثـم فـإن   .كتسب، شأنه شأن المضمون الشعري خلق وال ُيتبنى ، ُيد وال ُييولَ
على الشاعر ، لكي يكون شاعرا حقا، أال يستعير شكال خارجيا منتميا إلـى زمـن   

  .  51غير زمنه،ألنه في هذه الحالة يصبح صانعا ال شاعرا
ـ  م وتعبيـر ، إذ  ويؤكد أدونيس أن القصيدة ليست نغما فحسب ، وإنما هي نغ

يجمع النغم بين اإليقاع والمدلول في حين أن التعبير يربطنا بصاحبه وموضـوعه  
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الحركة النفسية اإليقاعية للكلمـات  << في آن واحد ، وإذا ما وجدنا لذة شعرية في 
تفجرات <<فإن هذه اللذة تكون مشروطة بكون تلك الحركة تتولد عن >> ومقاطعها
رنـين بـارد صـنعي    << كذلك فإنها تتحـول إلـى    نـ، وإذا لم تك>>األعماق
  52>> وأجوف

هذا الفهم ، إذن، يذهب باإليقاع إلى أبعد من كونه لذة سـماعية تتولـد عنـد    
م الداخلي للقصيدة ، وهو ما يعود بنا إلـى  لمتلقي الشعر ، ليجعل منه معايشة للعا

وحركتهـا   إسماعيل لإليقاع وضرورة مالءمته للنفس اإلنسـانية  نعز الدي مفهوم
إن اإليقاع في منظور أدونيس ال ينمو في المظاهر الخارجية للنغم مـن  . الداخلية 

قافية وجناس وتزاوج حروف وتنافرها ، وإنما هو يتجاوز هذه األصول العامة إلى 
ومن هنا .53>>األسرار الواصلة فيما بين النفس والكلمة ، بين اإلنسان والحياة<< 

ر من اإلطراب واإلمتاع ليتحول أداة ينقل بها الشـاعر  يضطلع اإليقاع بوظيفة أكب
رؤيا إلينا ، ولذلك فإن القصائد كشكل إيقاعي مجرد ليست شـعرا ، وإنمـا هـي    

، وعيه فإن الشعر ال يكون مجرد مجموعة من القـوانين  >>مصنوعات شعرية <<
تظهر ضرورة تطوير اإليقاع الشعري وصقله فـي   هنا ومن54.واألشكال والقواعد

ء المضامين الشعرية الجديدة كما يدعو إلى ذلك يوسف الخال في بيانه الشعري ضو
، ولكي يتحقق ذلك ال بد من توفر 55 1956الذي دشن به فعاليات مجلة شعر عام 

مبدأ التحرر من جميع القوالب الفنية الموروثة المفروضة علـى الشـاعر خـارج    
العمل الشعري لوزن معـين   موهبته وذوقه الشخصيين ، فالمفهوم القائل بإخضاع

وبناء فني معين لم يعد يتالءم مع حاجة الشاعر المعاصر إلى التعبير عن تجربتـه  
  . 56الكيانية وعن رؤياه المبدعة

إلى أن الفرق بين الشعر والنثر " لن"ويذهب أنسي الحاج في  مقدمة مجموعته 
فليس ثمة مانع من  ليس كامنا في النظم ، وما دام الشعر ال يعرف بالوزن والقافية

إن قصيدة النثر قد جاءت في .57أن ينتج من النثر شعر ومن شعر النثر قصيدة نثر
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ملمحا من مالمح الحداثة ، ولعل أهم خطوة في طريـق   الذي يمثلسياق التجاوز 
،ولذلك كان غياب الوزن 58هذا التجاوز هي التخلي عن الوزن أو اإليقاع الخارجي

  .59أبرز مالمحها الشكليةوالقافية عن قصيدة النثر 
أخذت قصيدة النثر مشروعيتها على المستويين النظـري واإلبـداعي   وهكذا 

فاإليقاع هو معطى 60.انطالقا من اكتشاف خطأ التسوية بين الوزن واإليقاع الشعري
لغوي ال يمكن تجاوزه ، ألن في ذلك تجاوزا للغة ذاتها، كما أنه ال مجال ألسر هذا 

من ثم ، ال يصبح وجود الوزن شرطا الزما و61.إيقاعي بعينهاإليقاع ضمن تشكيل 
الوزن الشعري هو " وعندما يتعرض الباحث للوزن فإنه يرى أن 62.لتحقق اإليقاع

  .63"في الغالب ناتج تجمع خصائص صوتية معينة في لغته
ـ  ـ ـإن ظهور قصيدة النثر، إذن، ك ـ ـان تتوي ـ ـجا لالنتهاك رة ـات المستم

تهاكات ، فيما يرى محمد عبد المطلب، كانت بمثابة دعوة للعروض ، وكأن تلك االن
وألن السابقين لم . خفية للجيل األخير من الشعراء للقيام بمغامراتهم مع العروض 

تكن لهم مساحة لممارسة المغامرات لم يجد أولئك سوى هجران النظام العروضي 
  .64"قصيدة النثر"برمته تحت مصطلح جديد هو 

  
3-  ƱيقاǕموديرتابة اƴر الƴفي الش:  
  

ـ   ـلقد بات واض يدة ـحا أن ثمة شكوى دائمة من رتابة اإليقـاع فـي القص
العمودية ، ولعل المواقف المختلفة من هذه القصيدة تلتقي جميعها عند هذا الـدافع  
الذي يقف وراء عمليات التغيير التي طالت القصيدة العربية خاصـة فـي مجـال    

  . اإليقاع
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هذه الرتابة ، والغريب أن هـذا النمـوذج ال    ىة علوسنقف عند نموذج للثور
ينتمي إلى قصيدة النثر وإنما إلى شعر التفعيلة ونعني به الشاعر الناقد اليمني عبـد  

  .العزيز المقالح
يدعو المقالح شعر التفعيلة بالشعر الجديد في مقابل الشعر الكالسيكي والشعر 

قد قام على تجاوز الرتابـة التـي    وهو يرى أن الشعر الجديد). قصيدة النثر(األجد
  .تميز الشعر الكالسيكي

  : وأول مظاهر هذه الرتابة ومسبباتها يتمثل في القافية ، يقول المقالح
ذلك الرتم الرتيب، أو النغم " القافية" ]الموسيقي[ومن عناصر هذا التشكيل <<

  65>>المتكرر في القصيدة الكالسيكية،
الرتابة إلى طبيعة التشكيل المكـاني فـي    ومن ناحية أخرى يعزو الناقد تلك

المساحة  أو الحيز الـذي يحتلـه   << ويقصد بالتشكيل المكاني . الشعر الكالسيكي 
الهندسة المعمارية البصرية أو المرئية في إطار <<،وهو66>>البناء القالبي للقصيدة

الكلمات  ، بحيث تشير المكانية عند الناقد إلى الحيز المكاني الذي تشغله67>>المكان
ـ الحيزتلف ـوالبحور الشعرية ، ولذلك البد أن يخ ـ ـالمكاني باخ ور ـتالف البح

  68.ويلة وقصيرة ، تامة ومجزوءةـط
ـ ـه ـ ـذا التشكيل المك عن األشـطر  ي القصـيدة الكالسـيكية،  ـاني ينجم،ف

كان هو الفارق بـين الشـعر   >> نهر من الفراƷ<< المتساوية، التي يفصل بينها 
أن يرى القصـيدة بشـكلها   << ارƏ ـد اعتاد القـ،فق69قصيدة ي تلك الـوالنثر ف

الثابت ، وما تكاد تقع عيناه على صفحة فيها شعر حتى تتلقـى حواسـه األخـرى    
  70.>>إشارات مباشرة تجعلها تتهيأ الستقبال نوع من العمل األدبي هو الشعر

ـ  ه وما يستثيرنا في هذا الحكم عموميته التي تضع الشعر العربي العمودي كل
التنوع الهائل في  وبذلك ُيغفل الناقدوكأنما هو شكل واحد يتكرر ، في وعاء واحد ، 
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هذا الشعر،وهو التنوع الذي اعترف به الناقد نفسه في بداية حديثه عـن عناصـر   
  :التشكيل الشعري، يقول في هذا الصدد

الشعر العربي ليس تغييرا في الشكل أو في طريقـة   يالمعاصر فالتغيير << 
عبير فحسب،وإنما هو كذلك تغيير عام وشامل ، تغيير في حدود الزمان، وفـي  الت

Ǘ تبدو …وإن القصيدة العربية الكالسيكية نفسها . إطار المكان ،وفي مفهوم اإليقاع
واإليقاعية التـي يضـعها    شǀال واحدا بü أشǀاǗ مƢتلƻة باƢتالƹ البنية المǀانية

  .71>>البحر الشعري
الناقد بمعيار فارق بين الشعر والنثر متمثل  قول ت لالنتباهواألمر الثاني الالف

 ماو،  هفي الشكل الكتابي ، وكأن العرب قد قالوا بهذا المعيار كما يستشف من كالم
هو أن التشكيل المكاني لم يكن ملحوظا في الشعر العربي لـزمن  هناالتنبيه إليه  دنو

ولذلك فـإن المتلقـي    ،الكتابة  طويل ، ألن الشعر كان ينتقل عن طريق الرواية ال
كان يعتمد على سمعه في تذوق هذا الشعر واالستمتاع به ، وهو ما يعتـرف بـه   

اق مقارنته بين الشعر الكالسيكي والشعر الجديد ، يقول بعد الكـالم  ـالناقد في سي
أما في العصر الحديث فقد تغير شكل القصيدة ، ولم تعد <<:المقتبس أعاله مباشرة

دها قادرة على التمييز بين الشعر والنثر من النظرة األولى، وإن كانـت  العين وح
أصبحƖ القصيدة تǀتƒø  العين قد استعاضت عن ذلك بمتعة القراءة المتأنية بعد أن 

في هـذا   الشكل الكتابي للقصيدة وبالعودة إلى ما سقناه عن .72>> للƴين Ǘ لƤǔøن 
إطارا تجميليا وال شـيئا إضـافيا    نتبين أن هذا الشكل ليس )الفصل الثاني( البحث

  .يمكن إلغاء وظيفته بيسر
أما بالنسبة لدعوى الرتابة في التشكيل المكاني في الشعر العمـودي فإننـا ال   

يعـد واحـدا مـن     الـذي  (نظن الناقد إال باحثا عن سمات التجديد في الشعر الحر
أال تكون متوفرة وقصيدة النثر ، ولكي تكون تلك السمات جديدة حقا ال بد  )شعرائه

في الشعر العمودي ومن هنا راح الناقد يبني هذه السمات علـى أنقـاض الشـعر    
  .العمودي مجردا إياه من كل العناصر الدينامية ليتحول بين يديه شكال جامدا رتيبا

إذا كان التشكيل المكاني يعتمد على الكلمات التي تمأل حيزا معينا فإننا ننبـه  
وهـي غيـر   (ذا كان يتألف من تفاعيل متساوية في العدد إلى أن البحر الشعري إ
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فإن أبيات القصيدة ، في المقابل ، ال ) مكررة بشكل متطابق دائما كما سنرى الحقا
تتألف من عدد متساو من الكلمات، ومن ثم فإن التشكيل المكاني في بيت شعري ال 

دها الناقد وهـي  يكون هو نفسه في أبيات أخرى، ولتأكيد ذلك نعود إلى أبيات أور
  :73للشاعر اليمني عبد اهللا البردوني

  
  ائƲ في جوانح الصمƖ عاريøوƉǀني تحƖ الدياجير قبر   ج

  وأنا وحدي الƸريƒ وأǉلي   عن يميني وƢƋوتي عن يساري
  ǀارøيد اǓفøريد مقøي شøي أرضøوأنا في دمي أسير وف

Ʒماني   وǓا üبا قتيǕوجريح اøف ƒريøي أمتøي ودياري  
  ƅ حولي عليƷ ŉضوƒ   ناقǃ من دمي علƷ Ǎير ثارüǀ شي

  

إن الشكل الكتابي لألبيات أعاله يظهر تفاوتها في المسـاحة الكتابيـة التـي    
يشغلها كل بيت على الصفحة ، وإذا كان ثمة تماثل في هذا الشكل فهو وليد تدخلنا 

لغـي  إلضفاء التجانس الشكلي عليها ،هذا عالوة على أثر ظاهرة التـدوير التـي ت  
الحدود الشكلية بين شطري لبيت الشعري بجعلها شطرا واحدا ممتدا ، األمر الذي 
يؤثر في طبيعة التشكيل المكاني ، وهنا نسجل أن الناقد لم يظهر التدوير في البيت 

  .الثالث أعاله 
  
  :التشǀيü الƦماني والرتابة 1.3  
  

ـ  ـابة فـال تتوقف الرت ى التشـكيل  ي الشعر العمودي، حسب المقـالح ، عل
المكاني ، وإنما تتعداه لتشمل عنصرا آخر يسميه بالتشكيل الزماني الـذي يتعلـق   

زمـن  …الزمن في الشعر أو القصيدة من خالل اإليقاع الخارجي أو الشكلي<<بـ
إن مـا  … *الوحدات اإليقاعية والبحور الطويلة أو الوسيطة أو القصيرة المجزوءة

. 74>>قاع الحركات والسكنات في التفعـيالت نسميه التشكيل الزماني ناشئ عن إي
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التشكيل الزماني في القصيدة العربية ينشأ عن الوقت أو المـدى  <<وهذا يعني أن 
  75.>>الذي تستغرقه قراءتها في إطار الزمن

إن للبحر في الشعر العربي وظيفتين إحداهما صوتية أو موسيقية يـتم مـن   
الثانية إيقاعية زمانية يقوم البحر مـن  خاللها توزيع النغم الموسيقي أو الصوتي ، و

خاللها بتوزيع الوحدات الزمانية التي تشكل زمن التفعيلة أو زمن البيت ومن ثـم  
  76.زمن القصيدة

ن كـون  عرتابة التشكيل الزماني ، في القصيدة العربية، حسب الناقد،  نتجوت
ذ إن زمـن  ، إآخر هذا التشكيل مكررا ، على الرغم من اختالفه من بحر إلى بحر

بل إن زمن الشـطر  << ،77البيت األول هو زمن األبيات كلها مهما طالت القصيدة
فاألشطر متساوية،واألبيات متساوية، واإليقـاع الزمـاني   .األول هو زمن القصيدة 

  .78>>متساو ومتواز
إن هذه الرتابة هي التي تجاوزتها القصيدة الجديدة التي أصبح فيها لكل سطر 

ستنتج مـن تحليـل   ذا التنوع الزماني راجع ، كما ُيـ،وه79قتيةزمنه ومساحته الو
التنوع في التشكيل المكاني ، وفي المقابل فإن الرتابـة الزمانيـة فـي     إلىالناقد، 

يدفعنا إلى إبداء مالحظة على  ما القصيدة العمودية ناتجة عن الرتابة المكانية، وهذا
ديد قراءة أحادية هي القـراءة  الناقد تتمثل في كونه يفرض على النص الشعري الج

التي تتقيد بنهاية السطر الشعري ، وفي هذا إفقار لجمالية اإليقاع فيه، وإلغاء للتنوع 
د القارƏ نفسه في خضمه عندما يطالع مثل ذلك الـنص،  فكـأن   ـالهائل الذي يج

يها من يلغ أن الواقع الشعرييكاد التي "السطرية "إلى " البيتية"الناقد ،بذلك،ينقلنا من 
  .خالل آليات تقوم عليها القصيدة الجديدة ومنها التدوير
غفل بعض العناصر الحيوية فيها أما فيما يخص القصيدة العمودية فإن الناقد ُي

والتي تجعلها بعيدة عن الرتابة ، ومن ذلك أن قراءة هذه القصـيدة تختلـف مـن    
، بل مختلفةؤثرات شخص إلى آخر ، ومن بيت إلى آخر في القصيدة نفسها تبعا لم

وعلى الرغم من إشـارة  .إنه يستحيل أن تتطابق قراءتان لقصيدة واحدة تطابقا كليا
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الناقد إلى تأثير عنصر اإلنشاد في التشكيل الزماني فإنه ال يرى فيه سـوى مـط   
، وهـو أن  )كـذا ( ال يغير شيئا من األمر في الحقيقة البديهية<< لبعض الحروف 

   80.>>بقية األبيات زمن البيت األول هو زمن
وإذا عدنا إلى تحديد المقالح للتشكيل الزماني على  أنه المدى الزمني الـذي  

هذا التشكيل، وقـد سـبق   في تستغرقه القراءة ، زاد عجبنا من تهوين شأن اإلنشاد 
إلبراهيم أنيس معالجة هذه المسألة معالجة مستفيضة ، حسبنا أن نشير منهـا إلـى   

اعي المنشد للشعر السكنات والوقفات القصيرة التي قـد  حديثه عن ضرورة أن ير
يلجأ إليها ، مريدا بذلك إظهار جمال لفظ من األلفاظ أو إيضاح معنى دقيق لكلمـة  

وال بد أن هذا التوقف سيكون مختلفا من بيت إلى آخر ، وهو ما ينتج . 81في البيت
  . *عنه،ضرورة، اختالف المدى الزمني للقراءة بين بيت شعري وآخر

  
  :نƻي رتابة اǕيقاƱ عن الشƴر الƴمودي -4
  

وزان ليست صيغا جاهزة، فلو كانت كذلك لما كـان  األيرى نذير العظمة أن 
أنغاما مختلفة، فامرؤ القيس وطرفة، علـى سـبيل    لشعراء أن يولدوا منهاابإمكان 

ـ   "يحصدان"التمثيل، يستخدمان في معلقتيهما البحر الشعري نفسه، ولكنهما  ا إيقاع
فاإليقاع ال ينبع من البحر فقط ، بقدر ما يتولد من السبك اللغوي في تشابكه  .مختلفا

  82.مع سياق النغم في بحر من البحور الشعرية
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  .انظر املرجع نفسه الصفحة نفسها. شري إىل أن املرء يشعر ، حني إنشاد هذا البيت، أنه ال بد من وقفة قصرية عند كلمة هواكي
 إن شكل الشطرين ، بالرغم من أنه شكل صارم ومتوازن توازنا دقيقا ، إال أنه بسيط يف أساسه ويسمح<< : تقول اجليوسي يف سياق حديثها عن الشعر املنربي *

وتشري الناقدة يف حديثها عن النرب إىل أن وضع النـرب  . 635،صالشعر العريب احلديث  واحلركات يفانظر كتاهبا االجتاهات .>>بتنويع كبري  يف اللهجة واإليقاع
النرب الشعري يف العربية يتميز بصفته وختلص إىل نتيجة مؤداها أن . على املقاطع الطويلة ذات احلرف الصائت الطويل مما يساعد على إضفاء حجم أكرب على الصوت

وتشـري الناقـدة إىل   .831،830انظر املرجع نفسه،ص ص .املتغرية  ، اليت هي صفة بالغة الغىن واملرونة  يستغلها الشعراء الذين تعودوا إلقاء الشعر أمام اجلمهور
قراءة بيت من البحر الطويل مرتني ، فلوحظ يف القراءة الثانية للبيـت أن الشـطر    جتربة جرت يف خمترب الصوتيات يف معهد الدراسات الشرقية واإلفريقية Ź خالهلا

  .831انظر املرجع نفسه،ص .األول تداخل مع الشطر الثاين مما غري التوقيت يف البيت بأمجعه
واملوسيقى، وهو يستعملهما باعتبارمها  واملالحظ على العظمة مزاوجته بني مصطلحي اإليقاع. 440،439قضايا الشعر احلديث، ص ص : انظر جهاد فاضل 82
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يـرى أن  إذ ينفي محمد غنيمي هالل الرتابة عن الشعر العربي العمودي ، و
لقديم من ، ومن ثم يعتبر الحملة على الوزن ا83الرتابة في هذا الشعر نادرة الوجود

هذه الناحية غير عادلة، ذلك أن الوزن واإليقاع في ذلك الشعر ال يتفقان كل االتفاق 
  :ويعزو هالل هذا االختالف إلى أسباب ثالثة 84.في أبيات القصيدة الواحدة

اختالف التفعيالت عن طريق ما يمارس عليها الشاعر مـن تغييـرات    - 1
لوزن الواحد مختلفة بدءا وحشـوا  ا يجعل التفعيالت في ا، وهو م) زحافات وعلل(

  .وختاما
ات المقابلة لحروف التفعيالت بعضها مـع  ـروف الكلمـالف حـاخت - 2

بعض ، ما بين حروف ساكنة وحروف مد طويلة ، وحروف لين وهذا االخـتالف  
  .يقاعالصوتي ينتج عنه تنوع في اإل

ـ ـب متطـر حسـراءة الشعـو يعني قـاإلنشاد، وه  - 3 ى، ـلبات المعن
القصيدة داخل الوزن الواحـد ، ذاك أن اإلنشـاد    إيقاعأيضا، يتم التنويع في وبه ، 

يقتضي الضغط على المقاطع والكلمات ،  كما يقتضي طوَل الصوت فـي بعـض   
   85.الكلمات وقصره في كلمات أخرى وعلَو الصوت أو انخفاضه

ـ   ه ويبدو هذا التعليل ، في رأينا ، على قدر كبير من الوجاهـة ، إذ إن تطبيق
على قصيدة من قصائد الشعر العربي يظهر التنوعات اإليقاعية  المختلفـة داخـل   
القصيدة الواحدة وضمن الوزن الواحد ، ويبرز هذا األمر خاصة في القصائد التي 

لنأخذ على سـبيل التمثيـل   .تجري على البحور كثيرة الزحافات والعلل مثل الرجز
  .86"من  بارد الماءألذ " قصيدة ألبي فراس الحمداني عنوانها 

بيتا ، وهي تجري على بحر الخفيـف الـذي وزنـه     21تتكون القصيدة من 
وبتقطيع أبيات القصيدة نحصـل علـى   . r2) فاعالتن مستفعلن فاعالتن(األصلي

  :الصور الوزنية اآلتية
  

                                                           
  .437،ص2004النقد األديب احلديث، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة :انظر حممد غنيمي هالل  83
الكالم أو يف البيت ، أي توايل احلركات ونشري هنا إىل متييز هالل بني اإليقاع والوزن ، فاإليقاع هو وحدة النغمة اليت تتكرر يف . 437،ص املرجع نفسه انظر  84

فعيلة هي اليت متثل اإليقاع يف والسكنات على حنو منتظم يف فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو أبيات القصيدة ، وهنا متثل التفعيلة وحدة النغمة يف البيت ، أي أن الت
  .436 ،435انظر املرجع نفسه،ص ص . ي هو الوحدة املوسيقية للقصيدة العربيةأما الوزن فهو جمموع التفعيالت يف البيت الشعري الذ. البحر العريب

  .440ـ  437ص  ،املرجع نفسه انظر  85
  .122، 121،ص ص1979ديوان أيب فراس،دار بريوت للطباعة والنشر،بريوت :أبو فراس احلمداين 86
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  فاعالتن متفعلن فعالتن      فعالتن متفعلن فعالتن
  ن فعالتنفاعالتن متفعلن فاعالتن    فاعالتن متفعل

  فاعالتن متفعلن فاعالتن    فعالتن متفعلن فاعالتن
  فاعالتن متفعلن فعالتن     فاعالتن متفعلن فاعالتن
  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  فعالتن فاعالتن فاعالتن
  فاعالتن متفعلن فاعالتن   فاعالتن متفعلن فاعالتن
  فعالتن متفعلن فاعالتن    فعالتن مستفعلن فاعالتن

  مستفعلن فعالتن   فاعالتن متفعلن فاعالتن فعالتن
  فاعالتن متفعلن فعالتن    فاعالتن مستفعلن فعالتن

  االتنــفاعالتن متفعلن فعالتن    فعالتن متفعلن ف
  عالتنـفاعالتن متفعلن فعالتن    فعالتن متفعلن ف

  فاعالتن متفعلن فاعالتن    فعالتن متفعلن فاعالتن
  فعالتن متفعلن فعالتن  فاعالتن متفعلن فاعالتن  

  فعالتن متفعلن فاعالتن     فعالتن مستفعلن فعالتن
  فعالتن متفعلن فاعالتن     فعالتن مستفعلن فاالتن

  التنـفاعالتن متفعلن فعالتن     فعالتن متفعلن فع
  فاعالتن متفعلن فاعالتن    فعالتن مستفعلن فاعالتن

  فاعالتنفاعالتن متفعلن فاعالتن    فعالتن متفعلن 
  فاعالتن متفعلن فعالتن     فاعالتن متفعلن فاعالتن
  فاعالتن متفعلن فاعالتن     فعالتن متفعلن فاالتن
  فاعالتن متفعلن فعالتن      فاعالتن متفعلن فاالتن

  
واضح من الصور أعاله هذا التنوع الذي يجعل القول بالرتابة الموسيقية في ال

  .الحقيقةمثل هذه القصيدة أمرا بعيدا عن 
وحتى لو تطابقت الصور الوزنية في القصيدة فإن الحروف المشـكلة لتلـك   
الصور ال يمكن أن تتطابق كليا في حركاتها وسكناتها بين بيت وبيت آخـر فـي   
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القصيدة نفسها إال نادرا ، عالوة على االختالف في عدد تلك الحروف ، والتطبيق 
  :*ابقة ألبي فراس يظهر ذلكعلى األبيات العشرة األولى من القصيدة الس

  
  ف ض ف ما ض س ف ف ما ك ف س ك ف ك مي ك*  ض س ف ك مي ض س ف ف ما ك ف س ك ض ك مي ك س 

  ك س ك ف ما ك س ف ف س ف ض مو ك ف ك مي ك *ف ما ك ف س ف س ف ف س ف ف ما ض س ف ف س ك مي
  ف مي ك ف ف ف س ما ف ض س ك ف س ك س*ف س ف ما ف س ف ض س ك ف س ك س ف مي ك س 

  ف س ف ما ف س ف ما ض ف س ف س ف مي ك*ما ف مو ض س ف مي ض ف س ف ف ف س مي
  ف ف ف س ما ك س ف س ك ف س ك س ض مي ك*ما ف مي ف س ك س ف س ك ض س ك س ف مي ك س
  ما ف مي ف س ف ما ف مي ف س ف مي ك*ف س ف ما ف س ف ف س ف ف س ك س ف ما مي

  ك ض ف س ف س ف س ما ف ك س ف س ف مو ك*ف ف ف س مي ف مي ف ك س مي ف ما ف س
  ف س ف ما ما ك ما ك ك س ف س ض مو ك*ف ك ف س مي ك س ض س ك ف س ك ف ض س ض س
  ما ف ك س ف س ك س ما ض ك س ض ف مي مي*ف س ف ف س ض س ض ما ف ف س ف ف ك س ك س

  ف ف ما ض س ف ما ك ك س ف س مو ك*ما ف ف س ما ض ف س ض ك س ض ك ض س ك س
  

الف الذي لمسناه أعاله ينفي كل ما يمكن إلصاقه بالقصيدة العمودية إن االخت
  .من تهمة الرتابة المزعومة

  
5- ƖǗبداƋ في قصيدة النثر ƱيقاǕا:  
  

قبل الحديث عن عناصر اإليقاع في قصيدة النثر نرى لزاما اإلشارة إلـى أن  
النثر أو عدم العالقة مع الوزن مسألة ذات حساسية عالية فيما يخص انتماء قصيدة 

،فمع حركة الحداثة لم يعد اإليقاع متوقفـا   أشرنا إليها سابقا، وهي قضية 87انتمائها
 العيد إلى عناصـر  ىتشير يمنعلى الوزن والقافية وال على التفعيلة وحدها ، ولهذا 

عـن التفعيلـة    هذه لقصيدة النثر بسبب تخلي بالنسبة أكبر أهمية ذاتتراها  أخرى
  :ذه العناصروالتشكيل ، ومن ه

  .التكرار وفق أشكال موظفة لتأدية داللتها  -
  .التوزيع والتقسيم على مستوى القصيدة بهدف داللي محدد  -
  .88التوقيع على جرس بعض األلفاظ والموازاة بين حروفها  -

                                                           
  .املد بالياء=املد بالواو ،مي=ملد باأللف، موا= السكون، ما=الكسرة، س=الضمة، ك=الفتحة،ض=ف: سنستعمل الرموز اآلتية *

  .106وهم احلداثة،ص: انظر حممد عالء الدين عبد املوىل 87
  .106،ص1999،بريوت 4يف معرفة النص، دار اآلداب،ط: انظر ميىن العيد 88
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تختـار   ،حين تعمد إلى التمثيل لما تقول به من عناصر اإليقاع،ولكن الباحثة 
فتبين مختلـف   ،*شاعر من شعراء قصيدة النثر نموذجا من محمود درويش ال من

تكرار مفردات مؤنثـة  (الموازنات الموجودة في ذلك النموذج في المستوى الصرفي
، وتوزع تلـك  ) كائنات حية وأخرى غير حية(، ومستوى الطبيعة)ومفردات مذكرة

  89.إلى غير ذلك…العناصر في المكان الذي تشغله الجمل المتضمنة للتوازنات
ؤكـده  عناصر أخرى غير العناصر العروضية، وهـذا مـا ي   ،إذن،  لإليقاع
ـ ـر تستثـأن قصيدة النث رىيو ـفهأدونيس ،  ـ ـمر عناص اعية كإيقـاع  ـر إيق

الجملة ، وعالقات األصوات والمعاني والصور ، والطاقة اإليحائية للكـالم ومـا   
ـ 90ددةـيتبعها من أصداء متلونة ومتع ع قصـيدة  ، ومن ثم فإن أدونيس ال ينفي تمتّ

موسـيقى  << النثر بالموسيقى ، وإنما ينفي الصفة التقليدية لهذه الموسيقى ، إنهـا  
ولكـن  .91>>االستجابة إليقاع تجاربنا وحياتنا الجديدة ، وهو إيقاع يتجدد كل لحظة

هل يعني هذا أن قصيدة النثر ، باستجابتها إليقاع التجربة والحياة ، تصبح قصـيدة  
ة بالقوانين ال بد أن تعوضها ـاق يجيبنا أدونيس بأن التضحيبال نظام؟ في هذا السي

ـ ـص القصيدة الجديـن خصائـرى ، إذ إن مـقوانين أخ ة أو غيـر  ـدة ، وزني
ـ ـدم فإنهـا اكتفت بالهـوزنية، الهدم والبناء ، وإذا م ي الالعضـوية  ـا ستقع ف

سه فـي  ـي أن يعرض نفـذي ينبغـذا مناف لخصائص الشعر الـوه،والالشكل
ـ ـيدة أي أنـه القصـو شكل تخلقـوه. 92شكل ما  ـ ـس مفـه لي ا مـن  ـروض

الخارج ، بل هو شكل تطلبته القصيدة نفسها ، مثلها في هذا مثل النهر الذي يخلق 
وهذا يعني أن األشكال الشعرية ال تهتدي بنموذج معين تحذو حذوه، إنهـا  93.مجراه

الشعر الجديد يتجـه نحـو    وبهذا فإن 94.بال نموذج، فكل شكل يصبح نموذجا لذاته
  95.الشكل المتحرك

                                                           
عية املذكورة أعاله ، على الرغم من تأكيدها أمهية هذه العناصر تتناول الناقدة بالدراسة منوذجا من حممد املاغوط فيما بعد ، ولكنها ال تتوقف عند العناصر اإليقا *

  .بالنسبة لقصيدة النثر خاصة
  .فحة نفسهاصال،املرجع السابق انظر  89
  .116مقدمة للشعر العريب، ص: انظر أدونيس 90
  .، الصفحة نفسهانفسه املرجع 91
  . انظر املرجع نفسه ، الصفحة نفسها 92
  .117، 116انظر املرجع نفسه، ص ص 93
  .118انظر املرجع نفسه، ص  94
  .129انظر املرجع نفسه، ص  95
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هذا ما يؤكده واحد من كتاب قصيدة النثر هو بول شاوول ، حين يلح على أن 
ولذلك فإن النظر إلى قصيدة النثر على أنهـا واقعـة    ،لكل شاعر إيقاعه الخاص 

خارج دائرة الشعرية أو هي ناقصة الشعرية بسبب خروجها على األوزان التقليدية 
ام التفعيلة ، هو نظر يلغي التجربة ، إضافة إلى أن أصحابه ينفون عن النثر أو نظ

يقعون في أسر نظرة تحـدد الشـعر   بذلك إمكانية احتوائه على أي أثر شعري ، و
كما أن اعتماد هذا المفهوم الخارجي يحد مـن طاقـات النثـر    . 96بالوزن والقافية 

ل شاوول بين نوعين مـن  وـرق بـويف. 97ات شعريةـات اختزانه طاقـوإمكاني
النثر ، يسمي األول نثرا واقعيا ، ويتحدد من حيث كونه قائما على الدقة الحسـية  

أما النوع الثاني مـن النثـر فهـو مـرتبط     . والصورة الحسية والفكرة الواضحة 
وهذا .98بحركات اإلنسان الداخلية ، ومن ثم فإن التعبير في هذا النثر مرتبط بالشعر

وعليه فـإن قصـيدة   . 99مجمل البنية التي تتشكل فيها قصيدة النثريتضمن  التحديد
  .100النثر  تعتمد على التجربة الشعرية في بناء صورتها الموسيقية

رر أنه، مـع قصـيدة   ـيقفى أدونيس ـد المطلب على خطـويسير محمد عب
النثر، صار كل إبداع يختار إيقاعه المناسب له بحيث يكون هـذا اإليقـاع شـديد    

ومع شعرية الحداثـة يصـبح اإليقـاع هـو     101.م بالبنية الداللية والتركيبيةااللتحا
ومن ثم ال يصبح الوزن هدفا في  ذاتـه وإنمـا يكـون أداة     ،الخصيصة المستهدفة

أفقية ذات طبيعة تراكمية تولد نوعا من  عناصروهذا اإليقاع تولده  .إلنتاج اإليقاع
حضورها الـدائم الـذي يتطلـب     لها عناصرال هذهواإليقاع الداخلي والخارجي ، 
ن إفراديـة  يتتنوع ، فيما يرى الباحث، ب يوه 102.اإلنصات إليها والتنبه لصوتيتها

وتركيبية ، وبين حرفية وصرفية ، وبين بديعية ونحوية ، ولكن متابعة اشتغال هذه 
ع الكتابي الذي يميزها ، والذي ـر بسبب من الطابـى الصبـتاج إلـتح عناصرال

، أن يغيب الحس الصوتي ، ومن ثم فإن على المتابع أن ينقل الكتابيـة  يكاد ، معه

                                                           
  .112، ص 1982، جانفي 18، السنة3مثاين مسائل أساسية يف القصيدة احلديثة، دراسات عربية، ع: انظر بول شاوول 96
  .117، ص نفسه انظر املرجع 97
  114.113، ص ص،نفسه انظر املرجع  98
  .114،ص نفسهانظر املرجع  99

  .117املرجع نفسه ، ص انظر  100
  .37قصيدة النثر، ص: انظر حممد عبد املطلب  101
  .38صانظر املرجع نفسه،  102
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ولكـن هـذه   103.إلى الشفاهية لتحديد ركائز اإليقاع ومدى انتشارها أفقيا وعموديا
األدوات ال تشتغل بشكل منتظم في قصيدة النثر ،مما يدفع بهذه القصـيدة إلـى أن   

النثر بشكل تلقائي، ومن ثم  ى منطقةـإل حتى ال تنسحبتتجنب القصور في اإليقاع 
ـ  ـتصبح الخصيصة األساسية في قصيدة النثر ه دم ـي التوازن بين اإليقـاع وع

ا ال ينصرف إلى  الغياب التام ، وإنما إلـى عـدم   ـوم العدمية هنـاإليقاع ، ومفه
االنتظام وضياع الترجيع الصوتي التكراري،معنى هذا أن قصيدة النثر في حاجـة  

ـ   .104>>فوضى إيقاعية جميلة<< المطلب إلى ما يسميه عبد  احث ـويضـرب الب
بظاهرة تردد الـدوال المتجـاورة   ) االنتظام وعدم االنتظام(مثاال لهذه الخصيصة 

ن الكلمات في حـرف أو حـروف   ـموعة مـراك مجـها اشتـويقصد ب( حرفيا
رك في حـرف أو  ـام يظهر في تجاور مجموعة من الدوال تشتـ، فاالنتظ) معينة

بينما يبرز عدم االنتظام في حضور دوال أخرى تتجـاور تلقائيـا دونمـا    أكثر ، 
د تعاملوا تعامال ـويالحظ الباحث أن شعراء الحداثة ق105.ف معينةواشتراك في حر

، ومـن بيـنهم شـعراء    " الصوتية الحرفية" خاصا مع هذه التقنية التي يدعوها بـ
د شعراء قصـيدة  ـعنإن استغالل الجانب الصوتي كان تعويضا . 106قصيدة النثر

التكافؤ << ن الجانب العروضي ذي الموسيقى الواضحة ، ولذلك نجد أن ـالنثر ع
 تقنيـة ال هـذه  وتـأتي . 107>>الصوتي أصبح البديل المشروع للتكافؤ العروضـي 

تمثيال لهذا التكافؤ الصوتي، وذلك حين  )"اورة حرفياـالدوال المتج" يدعوها أيضا(
، وتنشأ هذه 108>>د العالقة التجاورية بين المفرداتالحرف المفرد في عق<< يتدخل

العالقة من خالل تردد حرف أو أكثر في دالـين متجـاورين أو مجموعـة دوال    
فينشأ عن هذا التردد إيقاع صوتي يتطلب منا إنصاتا تاما لإلحساس << متجاورة ، 

  109.>>به
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ت قـد اسـتثمر   هـذه  "الصوتية الحرفيـة  " ن تقنيةأولكي يدلل الباحث على 
نصـوص   فـي من  لها فإنه يعمد إلى رصد مقارن ،استثمارا الفتا في قصيدة النثر

  :110كانت النتائج على النحو اآلتيوقد ر، ـمختلفة ينتمي أحدها إلى قصيدة النث
  
  

عدد الدوال   ƭموț الدوال  النص
  املتǲاورة حرفيا

  النسبة املǞوɅة

أوراȧ شاǡ عاȇ " صفحة من 
  ƨمال الغيطاƆ"ألȤ عاȳ ذمن

429 185  43ĕ  

قصيدة من " (حوار مȜ الصمت"
 )الشعر احلر ǂمد إبراهيم أبو ȅنة

231 101  44ĕ  

ȼلكتاب ƃاȡ ـق  "مقدمة بطرسɅرȕ
  "مصر إƂ القدس

  

469 210  45ĕ  

رȅــاǝل "الرȅــالة اɉوƂ مــن 
  للرافعɄ "اɉحȂان

1760 904  51ĕ  

 Ȕــادر القــ ــد الق ــة عب مقدم
  "رȅاǝل اɉحȂان"لـ

966 490  51ĕ  

Ʌد الشهاوي دƥمن قصيدة (وان أ
  )النثر

3091 1868  60ĕ  

  
  

  :، المالحظات اآلتيةالنتائجفيما يخص هذه  ،محمد عبد المطلب ويبدي
  
النص األول من األعمال القصصية التي تعتمد التوصـيل بالدرجـة   د ـيع -

يجعل التأنق الصـياغة   األمر الذيات بعينها ، ـه يحكي ذكريـا أنـاألولى ، كم
  .طلوب ، ولذلك هبطت نسبة الدوال المتجاورة حرفيا إلى أقل من المتوسطغير م
قاعيته حاضرة فيه ، ولذلك لـم  يالنص الثاني من قصيدة التفعيلة ، أي أن إ -

  .111يكن في حاجة ماسة إلى زيادة حدة اإليقاع عن طريق الظواهر الصوتية
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د مقدمته إلى النص الثالث يكاد يكون خارج منطقة األدبية ، ولكن المؤلف قا -
هذه المنطقة بوصفها مدخال لكتابه التسجيلي، وبوصفها المؤشر األول على صياغة 

  .لغته صياغة فنية ، ولذلك ارتفعت النسبة لكنها لم تبلƸ المتوسط
ولكن أصحاب هذا النوع كانوا " الشعرالمنثور" أما نص الرافعي فينتمي إلى -

ظل النص في منطقة محايدة فلم يتجاوز يؤمنون أن ما يكتبونه نثر أوال وآخرا ولذا 
  .فقط1Ėالمتوسط إال بنسبة 

حظ على نص الرافعي ، فال بد أن تماسا لوالحظ عليه ما النص الخامس ُي  -
  .صياغيا قد حدث بين االثنين ومن ثم كانت النسبتان متقاربتين

ارتفعت نسبة الدوال المتجـاورة حرفيـا فيـه إلـى      فقدأما النص األخير   -
مما يشـي بسـعي هـذا     ، بحكم انتمائه إلى قصيدة النثر ،وذلكالقصوى  معدالتها

للبحث عن الظواهر الصوتية التي تحقـق لـه مـا فقـده بغيـاب      " الجنس األدبي"
  . 112التفعيلة

الباحث مالحظة مفادها أن المساحة التي تشغلها الدوال المتجاورة  ضيفوي   
  113.يانحرفيا تكون في قصائد النثر منكمشة في أغلب األح

ها يعّد ههذه الظاهرة اإليقاعية هي عينها التي يقف عندها كمال نشأت ، ولكن
يا في شعر الحداثة بما فيه قصيدة النثر على وجه الخصوص ، مطلقا ـمظهرا سلب

، وهو يعتبـر  114>>الذي يتكرر في مفردات النص ƋيقاƱ الحرƹ الواحد<< عليها 
، وهـم بـذلك   116شعراء الحداثة ،استفاضت عند115ذلك مجرد لعبة لفظية إيقاعية

رفض تكرار الشين في كلمات متجاورة في شـطر مـن     الذييخالفون ذوق أمتهم 
، وهذا اإلجماع 117، وكان هناك إجماع على إدانة ذلك الشطر  *بيت شهير لألعشى

حكم بإدانة هذه اللعبة النشاز التي اطردت في شعر الحداثة كوجه من <<هو بمثابة 
الصة التي ينتهي إليها كمال نشـأت، بعـد   ـوالخ 118.>>!قاعيوجوه التجديد اإلي
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هذه النوعية << أنمعينة،  تكرار حروف عمدفة تتلنصوص حداثية مختل هاستعراض
ال ، وهي تفشـل  ـى أقصى حد ، فهي ال تقدم شيئا ذا بـمن الفن الكتابي فاشلة إل

الناجح، فأولى في الوصول إلى الهدف األساسي من كتابتها ، وهو اإليقاع المنسجم 
–افتقادها لالنسجام اإليقاعي المقبول وال أقول الفني الممتاز ذلك أنها …خصائصها

لكـن هـذا   119.>>تحقق نشازا صارخا ال أدري كيف ال يحسه كتابهـا  –الفتعالها 
الحكم ال ينطبق إلى على النماذج الفاشلة من قصائد النثر، وتظـل هنـاك نمـاذج    

  .تية بما يحقق لها جماليتهاأخرى تحسن توظيف العناصر الصو
ويرى محمد عبد المطلب أن قصيدة النثر تستثمر مظهـرا آخـر للصـوتية    
الحرفية يتمثل في حروف المد ، وقد وصل ولع شعراء قصيدة النثر باالشتغال على 

وردة " هذا الجانب الذروة عندهم ، يؤد ذلك إحصاء قام به الباحث علـى ديـوان   
ن شعراء قصيدة النثر هو الشاعر رفعت سالم  ، وقـد  لواحد م" الفوضى الجميلة 

  :أسفر اإلحصاء عن النتيجة اآلتية
  
  دال 2906مجموع دوال الديوان   - 
دال ، بمـا يعـادل نسـبة     1931فـي  ) المد(تتدخل الحركة الطويلة  -
66.6Ė120.  

إن الباحث فيما قدمناه لم يكن ، حسب رأينا ، يتغيا البحث عما يميز قصـيدة   
الناحية الصوتية اإليقاعية ، وإنما كان هدفه استحضار ما يؤكد فرضـيته   النثر من

ـ ـر تتحـرك مدف ـالتي ساقها من قبل والمتمثلة في أن قصيدة النث ة بمبـدأ  ـوع
التعويض ، ومن ثم كان سعيها إلى تحقيق التكافؤ الصوتي كبديل لغيـاب التكـافؤ   

تار نصوصه المقارنـة  ومن أجل تحقيق هذه الفرضية راح الباحث يخ. العروضي 
بانتقائية وقسرية واضحتين ، فهو يختار صفحة من قصة ، وقصـيدة مـن شـعر    
التفعيلة ، ومقدمتين لكتابين، ونصا من الشعر المنثور ، وإزاء هذا يختـار ديوانـا   

لقد كـان أحـرى   .كامال من قصيدة النثر ، وكأننا به يبحث عن التفوق الكمي بحثا
تي شملها اإلحصاء مع توفير قدر من الموضوعية والعدالة بالباحث تنويع العينات ال

فيما يخص حجم المادة المختارة بما يضمن مصداقية كبيـرة للنتـائج المتوصـل    
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ثم إن ما دعاه الباحث بالصوتية الحرفية تقنية موظفة في شعر التفعيلة كما في .إليها
التـي تتكشـف    القصيدة العمودية ، وخير مثال على ذلك تلك الهندسات الصـوتية 

كما يظهـر مـن  تحليـل     "يوسف غصوب"للشاعر" الخريف"عنها، مثال،  قصيدة 
ومن ثم فإننا نعجب مـن رأي  121.الباحث جوزيف ميشال شريم لجوانبها اإليقاعية

محمد عبد المطلب الذي يذهب فيه إلى أن قصيدة محمد إبراهيم أبو سنة قد استغنت 
  .تها حاضرة فيها عن التجاور الداللي الحرفي ألن إيقاعي

" الشـعرية الموسـيقية  " أما الباحثة العراقية موسى بشرى صالح فتـرى أن  
لقصيدة النثر تتبدى في كسر االنتظام المرئي للوزن أو اإليقاع واالنحراف بثقلهـا  

و تحققات أخرى للشعرية ،فإذا كانت المعادلة الشعرية قائمة على حدين وزني ـنح
ـ و داللي فإن قصيدة النثر ت ن ـنتصر للحد الثاني على حساب األول ، فالعالقة بي

وتتمثل . 122الحدين عكسية ، إذ إن تضاؤل الحد األول ينتج عنه تضخم الحد الثاني
تلك الشعرية حسب الباحثة في التنويعات التقنية والفنية داخل النسيج البنائي للقصيدة 

مرئي أو غير مرئـي  للمحافظة على الخاصية الموسيقية المتمثلة في شكل إيقاعي 
عماده تناظرات لغوية وصياغية متباينة ، في محاولة لتفعيـل اإليقـاع الـداخلي    

والحق أن الباحثة تتحدث 123.تعويضا عن غياب اإليقاع الخارجي المتمثل في الوزن
 داع وجبتـي وجه اإلبـعن تغييب الوزن ال غيابه ، ألنها ترى في الوزن عائقا ف

ويسجنها بنسق " شعرية الشعر الداخلية" ا، يلغي ما تسميه لوزن ،في رأيهفاإزالته، 
  124.خارجي دخيل على الشعر ، فهو مجتلب من حقل آخر هو الموسيقى

  :إن اآلراء التي تسوقها الباحثة في هذا المقام تثير مالحظات وأسئلة كثيرة 
كيف يمكن حصر شعرية قصيدة النثر في كسر االنتظـام المرئـي     - 1
ـ البد أن ا! للوزن؟ ـ  ين األشـطر ـلباحثة تقصد باالنتظام المرئي التناظر ب ي ـف

القصيدة العمودية، فهل كسر هذا التناظر هو الذي يولد شعرية قصيدة النثر؟ لقـد  
شعر التفعيلة ، فهل يحق لنا ، بسبب من ذلك، أن نتحدث  قبلحدث هذا الكسر من 

  عن شعرية هذا الشعر انطالقا من كسره لالنتظام المرئي؟
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من خالل بروز الجانب الـداللي مـن   " الشعرية الموسيقية"ف تتحقق كي -2
ولنسـمها عالقـة نفـي    (في حين أن الباحثة تتحدث عن عالقة عكسـية   ؟ النص
  بين الحدين الداللي والوزني؟) وتغييب

كيف ترفض الباحثة اغتراف الشعر من حقل الموسيقى باعتباره حقـال   -3
ول أخرى هي أبعـد عنـه مـن    ـشعر على حقغريبا بينما نجدها تقول بانفتاح ال

الموسيقى ، فهي ترى أن قصيدة النثر تستعيض عن التناغم الموسيقي أو اإليقاعي 
الناتج عن ارتياد الشعر بعدا آخـر  125"المعرفي–التناغم الشعري "بتناغم آخر تسميه

ـ  ـعلى نحو يق…ي التاريخ واالقتصاد والفلسفةـيتمثل ف ددا فـي  ـدم نصـا متع
ـ وحدته، وا الـنص المعرفـي   "حدا في تنوعه، ومن ثم يظهر ما يمكن تسميته بـ
  126".المفتوح

الشـعرية  "ها نحن ،إذن،إزاء تناقضات جديدة ،فبعد الحـديث بإلحـاح عـن    
ـ " الموسيقية ـ " ي هـو  ـنجد أنفسنا أمام بديل للتناغم الموسيق اغم الشـعري  ـالتن
التناغم الموسيقي ناتج عن  إذا ما ألغينا فكرة التناقض،أن ، فهل يعني هذا ،"المعرفي

من كل ذلك؟ " الشعرية الموسيقية"التناغم الداللي ؟ أم أنهما شئ واحد؟ ثم ما موقع 
  .إنه غموض المصطلحات وضبابيتها

ـ ـي الشعر على أنـثم إن الباحثة تنظر إلى العنصر الموسيقي ف صر ـه عن
لة العنصـر  ، إذ إن ثمة إجماعا على أصا*دخيل ، وهي نظرة تحتاج إلى تصويب

الموسيقي في الفن الشعري، وفي هذا السياق ينفي محمد مندور أن تكون موسـيقى  
الشعر دخيلة عليه، أو مستعارة من فن آخر ألن هذه الموسيقى نابعة أساسـا مـن   
اللغة التي هي أداة التعبير الشعري، فالموسيقى،فيما يرى منـدور،  وسـيلة مـن    

غة  عن ظالل المعاني وألوانها ، باإلضافة إلـى  الوسائل المرهفة التي تعبر بها الل
  . 127داللة األلفاظ والتراكيب اللغوية
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إن اإليقاع هو أصل الشعر كما هو أصل الرقص والموسيقى، فقد كان منبعها 
ـ ـادرة عـالحركة اإليقاعية الص ـ ـن األجسام البشري درجة فـي العمـل   ـة المن

حدهما جسدي كان يشكل بدايـة  الجماعي ، وكانت هذه الحركة متضمنة عاملين ، أ
ـ . قـل بداية النطـوي وكان يشكـالرقص، والثاني شف ع العمـل إذن كـان   ـفم

اإليقاع ، فنحن ، أثناء العمل، نحرك أعضاءنا حركات موقعة، وإذ نعمل بأدواتنـا  
تصدر عنها أصوات موقعة، وعلى إيقاع الحركـات وأصـوات األدوات خرجـت    

على أداء العمل، وبانفصال اللغـة عـن جـذورها     أصواتنا نغمة أو كلمة لتساعدنا
  .128البدائية ظلت تحمل سمة أساسية من سمات هذه الجذور هي اإليقاع

وهناك لبس آخر في استعمال المصطلحات يظهر في إيراد مصطلحي اإليقاع 
ـ ـن أن اإليـي حيـهما داالن لمدلول واحد، فـو الوزن  وكأن ع مـن  ـقاع أوس

رى محمد مندور، مختلف عن الثاني حتى ولو بدا قريبا منه الوزن ، فاألول، فيما ي
تكرار ظاهرة صوتية على مسافات متساوية << ف بكونه من حيث التعريف إذ يعرَّ

  :ويتميز اإليقاع عن الوزن من ناحيتين. 129>>أو متجاوبة
أن الظاهرة الصوتية ال تكون بالضرورة مقاطع أو حركـات وسـكنات أو    -

  .مثال" سكونا"لوزن، بل يمكن أن تكون نبرات كما في تحديد ا
أن التوالي في اإليقاع يتمتع بقدر من الحرية ال يتوفر فـي الـوزن ، ألن     -

الشاعر يستطيع أن يحدد طبيعة ذلك التوالي كما يشاء، شريطة أن يكـون التـوالي   
ط مـن التكـرار خاضـع    ـن نمـوزن عبارة عـال في حين أن.موجودا ومنتظما
  .130كانيات االنحراف عنه نلفيها مقننة هي األخرىللتقنين ، وحتى إم

تحدثنا الباحثـة عـن اإليقـاع     عندماويتعاظم التباس المصطلحات وتداخلها 
لتعويض غياب اإليقاع الخارجي ، فنجـد   ُهالداخلي الذي تحاول قصيدة النثر تفعيلَ

ـ    : أنفسنا إزاء مصطلحات عدة  اع ـالوزن، اإليقـاع، اإليقـاع الخـارجي، اإليق
ويرد اإليقاع، عند الباحثة، مرادفا للوزن كما أشرنا سابقا، والوزن عنـدها  .داخليال

ك ليكون مقابال لإليقاع الداخلي،فكيف يكون ـهو اإليقاع الخارجي تارة أخرى، وذل
  !اإليقاع مرادفا للوزن ،ثم يتفرع ليشمل الوزن وعناصر أخرى غير الوزن؟

                                                           
  .11،ص1991،القاهرة 2موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو ،، دار املعارف،ط: انظر سيد البحراوي 128
  .14ص  ، نفسهنقال عن املرجع  129
  .15، 14ص ص ،نفسهانظر املرجع  130
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بحث عن عناصـر اإليقـاع فـي    أما الباحث التونسي محمد بن عبد الحي في
مشيرا إلى أن هـذا الـنص   *"مفرد بصيغة الجمع"قصيدة النثر من خالل مقطع من 

نص من الشعر المنثور في مجمله، أي أنه يعتمـد فـي   << ) مفرد بصيغة الجمع(
وهذه األنمـاط اإليقاعيـة   .131>>موسيقاه على أنماط من اإليقاع ليس بينها الوزن 

، *وموسيقى الحشو) قاـالتي سنقف عندها الح( لنفسية تظهر في موسيقى الحركة ا
ويالحظ الباحث أن هذه الموسيقى تتجلى في المقطع المذكور أعـاله مـن خـالل    
مظاهر متنوعة منها التكرار، تكرار صيƸ محدودة تكرارا كثيرا والصيغة المعنيـة  

هيمنـة  ، وهذا ما يبـين  ٪84فعل ، وتقدر نسبة الجمل الفعلية بـ لهنا هي صيغة ا
التكرار على غيره من الظواهر الصوتية كالجناس والترديد اللذين يالحظ الباحـث  

ويتجلى التكرار أيضا في صـيƸ أفعـال األمـر    .132ندرتهما في المقطع المدروس
وأدوات النداء وأسماء االستفهام التي تحل في الجمل االسمية محل الصفات المسندة 

  133.أو األفعال
تتمثل فـي   في قصيدة النثر لإليقاع عناصرر عند ويتوقف محمد فكري الجزا

التشاكل الصوتي وتكراراته والتكرارات المقطعية، والنبر والتنغيم اللغويين، ثـم إن  
األداء اللغوي ال يخلو إطالقا من بعض وحدات وزنية متناثرة متنوعة، ووجود هذه 

ـ  ق إيقـاع العمـل   الوحدات الوزنية المتناثرة بغير نظام والمتنوعة،بإمكانه أن يحق
  .134أيضا

مهادا "نثرية مقترحاال دائقصإحدى الويذهب الباحث إلى تطبيق هذا الكالم على 
متمثال في تفعيلتين  هما فاعلن و فعولن أو باألحرى السبب الخفيف والوتـد  " وزنيا

  135 .المجموع
وحين يعوز الباحثَ العثور على تينك  التفعيلتين يعمد إلى تخريج عجيب عن 

  .136فاعلن وفعولنلإذ يقوم بتخريج تفعيلة مغايرة . تغالل مفهوم الزحافطريق اس
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وبناء على ذلك يرى أن القصيدة المحللة غير خالية من اإليقاع الوزني، ثـم  
ـ -مـتفعلن  -يقترح لها وزنا عجيبا أيضا، فهو يتشكل، مـثال، مـن فـا     -لن تعم

  .137فاعلن
النظام الصوتي الموجود والمالحظ أن الباحث هنا يلجأ إلى استخراج ما يشبه 

في أي نوع من الكالم، فكل كالمنا يمكن رده إلى األجزاء الصوتية التـي اعتمـد   
  .عليها

لغويـة  اليقاعيـة  باإلعند نمط إيقاعي آخر هو ما يدعوه " الجزار"كما يتوقف 
حيث تتدخل عالمات الترقيم في التشـكيل اللغـوي   ،تفرزها تيبوجرافيا العملالتي 

خل صيغتها الصرفية بما تحمله من قيم إيقاعية، وهنا يتدخل النبـر  لتضع الكلمة دا
والتنغيم في خلق هذا اإليقاع ويقصد بهمـا الباحـث النبـر والتنغـيم الشـعريين      

" بإيقـاع الكتابـة  "وهذا اإليقاع هو ما يدعوه الباحث تـارة أخـرى   . 138للمكتوب
ع شعر ـتميز مو يـوه، داثيةـويعتبره الباحث خصوصية ح". اإليقاع البصري"و

الحداثة بعمله على االنتهاك المنظم للغة، بحيث تصبح الداللة النصية مؤجلة لحـين  
اكتمال النص، ومعه تصبح العالمات الترقيمية تقنيات إيقاعية ال عالمات إيضاحية 

وهذا كله يندرج ضمن مـا سـميناه   139.ملحقة بالتشكيل اللغوي كما كانت من قبل
  ).فصل الثاني من هذا البحثال(سابقا بالشكل الكتابي 

أما عز الدين المناصرة فيرى في قصيدة النثر خاطرة نثرية ذات لغة شعرية 
تنقصها الداللة الصوتية واإليقاع الشعري ، فاإليقاع الموجود فيها هو إيقاع نثـري  
ال شعري ألنه يفتقد خاصية االنتظام التكراري المتنوع ، وهذا اإليقاع النثري يتولد 

. 140ات الترقيم وطريقة توزيع السطور النثرية طباعيا علـى الصـفحة  ـممن عال
ولكن الباحث ال يلبث أن يناقض نفسه بعد أسطر قليلة من رأيه هذا حين يعلـن أن  

  .141>>قصيدة النثر تستمد إيقاعها من النثر والشعر معا<< 
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  :اǕيقاƱ الداƢلي في قصيدة النثر -6
  

النثر قد استعاضت عن اإليقـاع الخـارجي    يرى الكثير من النقاد أن قصيدة
،  وفي هذا الصدد يذهب الباحث محمد *المتمثل في الوزن والقافية باإليقاع الداخلي

صابر عبيد إلى أن خلو قصيدة النثر من عنصر الوزن الـذي يضـطلع بهندسـة    
األرضية الموسيقية للقصيدة الحرة جعلها تفقد عنصرا من عناصر النجاح ، وبذلك 

،ولتحقيق ذلك تلجأ قصيدة 142عليها خلق إيقاعها بمعزل عن أي مخطط مسبقوجب 
أن يـدخل  << النثر إلى عناصر إيقاعية أخرى يستطيع بفضلها كاتب قصيدة النثر 

  .143>>الحياة والزمان في أشكال إيقاعية ،ويفرض عليها هيكال منظما 
ي، وكبديل عن ومن تلك العناصر المقاطع المنظمة أو التكرار أو البناء الدائر

يدة النثـر توازنـات مـن نـوع     ـاطع الموزونة يستعمل كاتب قصـالقافية والمق
، بما يحقق للقصيدة االنسجام الداخلي الذي ال يخضع إال لحركـة الرؤيـا   144آخر

ويتنوع اإليقاع في قصيدة النثر بتنـوع األسـاليب اللغويـة    . 145والتجربة الداخلية
نتج عنها من تنغيم يتنوع صوتيا بتنوع تلـك  المستخدمة في تشكيل القصيدة  وما ي
ـ ي والحوار المنقطع عالوة ـاألساليب بين االستفهام والتعجب والنف  طى الـنق ـعل

والفواصل واألفعال ، يضاف إلى ذلك الترددات الصـوتية الناشـئة مـن تجـاور     
أي ما يدعوه محمد عبد المطلب بالدوال المتجاورة حرفيـا   146األصوات المتشابهة

كما أن تالحق المفردات في القصيدة تالحقا مباشرا خاليا من .معنا من قبل كما مر
  . 147حروف العطف يعمل على تشكيل خطوط إيقاعية فيها سرعة وتدفق
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  .71ص  ،نفسهاملرجع  143
  .، الصفحة نفسهانفسه انظر املرجع  144
  .72انظر املرجع نفسه،ص  145
  .79ظر املرجع نفسه ،ص ان 146
  ".لن" من ديوانه" جميء النقاب" وقد استخلص الباحث هذه العناصر اإليقاعية من قصيدة ألنسي احلاج عنواهنا . 80،79انظر املرجع نفسه،ص 147



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

 فيستبدل  بمصطلح اإليقاع الداخلي مصطلحا آخر هو  عبد العزيز موافي أما 
اصطالحية إال في  لم يتخذ تسمية ، ويرى الباحث أن هذا المفهوم الموسيقى الداخلية

العصر الحديث ، على الرغم من تردده بشكل خافت في المدونات التراثية البالغية 
وقـد   ،باعتباره من مكمالت البالغة، ولكنه ظل في حالة من السيولة وعدم التشكل

وقع أسيرا لبعض اآلراء االنطباعية المعتمدة أساسا على الـذوق الشخصـي فـي    
  148.، وفي طريقة تناولها نقديا اختيار النماذج التطبيقية

في العصر الحديث بدا هذا المصطلح في التشكل ثم االستقرار بسـبب مـن   و
، فقـد  149االحتكاك بالمنجز النقدي الغربي ، ولكنه ظل يعاني من الخلل المفهومي

ولكن تلك المحاوالت، فيمـا يـرى    محاوالت لضبط مفهوم هذا المصطلح،جرت 
، وذلك لغياب شرطين أساسـيين همـا التواطـؤ     اصرةـالباحث، ظلت مجانية وق

والتواتر ، وذلك ما لم يتحقق لكون التعريفات المطروحة ذات طابع شخصي ، فهي 
   150.مفتقرة إلى التعميم أي إلى الموضوعية

ويربط موافي تحول الموسيقى الداخلية إلى ظاهرة مهيمنة داخـل الخطـاب   
صاعد الحضور النسـبي لقصـيدة   ل األول في تـالشعري  المعاصر بأمرين، يتمث

أما األمـر الثـاني فيتعلـق    . النثر، ثم تصدرها للمشهد الشعري في العالم العربي
بتراجع الدور التاريخي للعروض ، إذ لم يعـد الـوزن شـرطا الزمـا لتحقـق      

،ومن ثم كان من الطبيعي البحث عن عناصر إيقاعية مفارقة تستمد منها 151الشعرية
، فجاء مصطلح الموسيقى الداخلية ليكون عنصرا رئيسيا  القصيدة مبررات وجودها

في النسق اإليقاعي الناشئ ، مستمدا وجوده من تحوالت بعض األنساق الهامشـية  
   152.في الثقافة العربية لتصبح ظاهرة سائدة في العصر الحديث

إن رأي موافي يستوقفنا من خالل النقاط التي يثيرها ، والتـي نـرى مـن    
  :ها بما يليالضرورة مناقشت

القول بهيمنة الموسيقى الداخلية في الخطاب الشـعري المعاصـر لـيس     -1
وصفا للواقع الشعري بقدر ما هو ترديد لمقوالت أصحاب قصيدة النثـر، ولسـنا   
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ـ ـة النوعية ، أمـة أم الهيمنـالهيمنة الكمي باحثندري هل يقصد ال د ـا األولى فق
بالثانية سوى إيهام ال غير، فاألسماء الشعرية نوافقه عليها ، لكننا ال نرى في القول 

ذات الحضور المميز في الساحة الشعرية العربية هي لشعراء يكتبون شعر التفعيلة 
أي الشعر الموزون ال قصيدة النثر، وحتى أدونيس الذي يكتب المـوزون وغيـر   

  .الموزون نلفيه حاضرا بموزونه أكثر منه بغير الموزون
ور التاريخي للعروض ، وسقوط الوزن مـن الشـروط   القول بتراجع الد -2

الضرورية لقيام الشعر ليس فيه جديد على مستوى التنظير، فقـد سـبق للفالسـفة    
المسلمين أن قالوا بذلك ، بل إن من النقاد العرب من لم ير في الوزن ركنا أساسيا 

  ). الجرجاني مثال(في الشعر 
عنصرا رئيسا في النسق اإليقـاعي  إذا كان اإليقاع الداخلي ،حسب الناقد، -3

ماهي العناصـر  : للقصيدة الجديدة التي يعني بها قصيدة النثر تحديدا ،فإننا نتساءل 
  ؟  الثانوية إذن في هذا اإليقاع الناشئ

  
1.6 Ǖمصدر اƱلي يقاƢالدا:  

  
الداخلي  يقاععبد العزيز موافي على تعاريف اإل باحثعلى الرغم من حكم ال

تƉلف الحروف  ينتج عن ه، إذ يرى أن ه، فإنه يقدم مفهومه ل153صوربالمجانية والق
وهكـذا يصـبح   . 154داخل الكلمة الواحدة وتƉلف الكلمات معا في الجمل والفقرات

جرس الكلمة الواحدة ثم جرس السياق اللغوي هو األساس الذي تقوم عليه الظاهرة 
غادر هـذا المسـتوى   ال يلبث أن ي هولكن. 155باحثاإليقاعية الناشئة حسب تعبير ال

نوع من اإليقاع يرتبط بتموجات المعنى  <<والداخلي ه يقاعالصوتي  ليعلن أن  اإل
ـ  ـنى آخـمعـوب…زازات الصوت ـاهتـال ب ـ ـر، فإنـه يمكن رر أن ـنا أن نق

ـ ية العـل البنـا تمثـي نص ما ، إنمـة فـى الداخليـالموسيق ـ ـميق ق ـة للنس
ـ ص،عـذا النـاللغوي له ـ  :ى المسـتويات ـل ، 156>>ةالنحوية،والبالغيـة والداللي
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ة والبالغية كالتقـديم  ـعض الظواهر النحويـد،ببـر ،إذن،يتعلق،حسب الناقـمفاأل
د القاهر الجرجاني في ـير، والحذف والوصل والفصل، وهذا ما رصده عبـوالتأخ
، ولكنه لم يستثمر ذلك لتعارضه مع ذائقة الـذاكرة السـائدة   "دالئل اإلعجاز"كتابه 
ولكن هذه  .منه، والتي تعول على الوزن العروضي وحده فيما يتعلق بالشعرعلى ز
ال تقوم على مبدأي التكرار والتوقع ، بل على نقـيض ذلـك ، أي عـدم     الظواهر

،ليحدث بذلك ما يسميه بالصـدمة المعنويـة فيمـا يتعلـق     157التكرار وعدم التوقع
التقديم عملية ، ف158النحوي ا يتعلق بالنسقـر التوقع فيمـبالظواهر البالغية ، وكس

 مالجـواز أ  ،سواء أكانت على سبيلقوم على نفي التوقع النحوي توالتأخير ،مثال ، 
  159.وجوبال

عن مظاهر نحوية وأخرى بالغيـة  ، حسب الباحث ،صدر ي الداخلي يقاعفاإل
نالحظ أن موافي  لهذا اإليقاعوفيما يخص المظاهر البالغية المولدة 160.وثالثة داللية

خذ منها سوى تلك المظاهر ذات الصبغة الداللية الواضحة ، فهو يعددها فـي  ال يأ
االلتفات والتكرار والمفارقة والمطابقة والمقابلة، بينما تُعتبـر المظـاهر البالغيـة    

 يقاعإلالمعتمدة على أثرها الصوتي أو التناسب الزمني بين عناصر القول مصادر ل
  161.الخارجي

تنـتج عـن انفتـاح    <<الداخلي فهي يقاعإلة لـنتجر الداللية المـأما المظاه
  162>>النص، طبقا لمبدأ التعدد الداللي

 يقـاع إلإن المالحظ على الناقد عدم استقراره على تحديد واضـح لمفهـوم ا  
بعدم التكرار ، ومن ناحية أخـرى يجعـل التكـرار     يربطه، فمن ناحية  الداخلي

في حـين أنـه    الداخلي يقاعالتكرار منتجا لإل ثم كيف يكون!همصدرا من مصادر
  .يؤدي ، ضرورة، إلى تراكم أصوات بعينها

يضاف إلى ذلك تذبذب الناقد بين القول بتدخل األصوات اللغوية في إنتاج تلك 
هذا ، عالوة على أن الناقد يخرج مظـاهر بديعيـة   . الموسيقى و القول بانتفاء ذلك
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وسيقى الداخلية على الرغم من من دائرة الم) الجناس، الترصيع، التقسيم، والتفويف(
  . أن كثيرا من الدارسين يربطونها بها

أما المظاهر الداللية فنترك الباحث يتحدث عنها لنتبين وجهة نظره ولننـاقش  
  :يقول،رأيه ومصطلحاته

تøƴدد  ، الذي ينتج عن اǗنƻتاƝ الدǗليويمكن أن نضيف إلى ما سبق أن << 
، ويعـد   الحرǀة الشƴøورية الباƯنøة  ى تلك للنص الواحد، يؤدي بدوره إل الدǗلة

فانفتاح الداللة يؤدي بدوره إلى .في النص  الموسيقǍ الداƢليةمصدرا هاما إلنتاج 
، وهي ـ عادة ـ ما يتوقعه الذهن    الوحدةالتعدد ينفي )كذا(إذ أن.مبدأ كسر التوقع 

يمنح ذهـن  …إلى جانب أن غموض النص).كذا(باعتبار أن للرسالة مضمون واحد
وهذا الفرح هو مـؤثر فاعـل   ".فرح الظن اللذيذ"المتلقي على حد تعبير مااللرميه 

هنا ناتج من عن االنتقال من مناطق الظـل   ǕيقاƱفا. الموسيقǍ الداƢليةبدوره في 
إلى مناطق الضوء، ومن المعلوم إلى المجهول ، والعكس صحيح، مما يؤدي إلـى  

  163>>مواز ƋيقاƱ نƻسي
س الحرفي ألنه يمثل ، في رأينا ، نموذجا لاللتباس الـذي  لقد سقنا هذا االقتبا

يعتري كثيرا من مقاربات اإليقاع في قصيدة النثر ، من ذلـك أن الناقـد يجعـل    
ما االنفتاح الداللي : االنفتاح الداللي ناتجا عن التعدد الداللي للنص ، ونحن نتساءل 

يؤدي هذا االنفتاح الـداللي  ين لشيء واحد؟ ثم كيف اسمأليسا !وما التعدد الداللي ؟
إلى حركة شعورية باطنة؟، وما طبيعة هذه الحركة ؟ وهل تغيـب تلـك الحركـة    
بغياب ذلك االنفتاح؟ هل كسر التوقع يحدث بسبب نفي الوحدة؟ وهل تتوقف وظيفة 
هذا التعدد عند هذا الحد؟ يضاف إلى ذلك غموض العالقة بين هذا الفـرح اللذيـذ   

  .والموسيقى الداخلية
أما عن توظيف المصطلح فإن الفقرة أعاله تنضح بااللتباس المصطلحي كما 
رأينا قبل قليل ، ونضيف إلى ذلك هذا التبادل المفاجئ بين مصـطلحي الموسـيقى   
واإليقاع دون تقديم مسوغات لهذا التبادل ، فهل تـم ذلـك بسـبب مـن تـرادف      

وهذا . زءا من اإليقاع،فيما سبق، قد جعل الموسيقى ج باحثالمصطلحين ؟ ولكن ال
التداخل المصطلحي نصادفه في غير هذه المواضع المشار إليها، من ذلك ، علـى  
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الموسيقى الداخليـة والموسـيقى النفسـية واإليقـاع     : سبيل التمثيل، مصطلحات 
      164.النغمي

من خـالل حكمـه علـى     باحثال يمكننا بعد الذي قدمنا إال أن نحكم على ال
ـ الد يقاعتعاريف اإل ة هـذه المجانيـة   اخلي التي وصفها بالمجانية والقصور ، وعلّ

هي العلة نفسها التي ساقها هـو ، وهـي أن تلـك     باحثوالقصور في تحديدات ال
التعاريف محض تصورات ذاتية ، وهذه الذاتية وتلك المجانية طافيتان على سـطح  

  .الفقرة المقتبسة أعاله
حديد الموسيقى الداخلية أو اإليقاع ثمة مالحظة أخيرة نود إبداءها فيما يخص ت

الداخلي حسب المصطلح المعتمد في بحثنا وتتعلق بمدى اختصاص  هـذا اإليقـاع   
حسـبنا أن  . بقصيدة النثر دون القصيدة الموزونة بشكلها العمودي أو شعر التفعيلة 

حث نشير في هذا السياق إلى أن المظاهر النحوية والبالغية والداللية التي جعلها البا
مصادر أساسية لإليقاع الداخلي هي نفسها التي يقوم عليها الشعر فـي عصـوره   
المختلفة ، وال نظن أن النماذج المبثوثة في كتب النحو والبالغة والنقد مأخوذة من 

ثم إن الباحث نفسه قد عاد إلى تلك الكتـب ليحـدثنا عـن اإليقـاع     ! قصيدة النثر
  165.الداخلي
اإليقاع الداخلي فـي   ةيختار ،لدراسإذ النظري ، بالجانب  موافيوال يكتفي  

  :ألدونيس هو اآلتي" مفرد بصيغة الجمع" مقطعا من ديوان  ،قصيدة النثر
  
  تƢرƚ فراشة         تدüƢ فراشة        والمسرƝ بǊيئة قصابين)1(
)2(ǃيرة الحلƯوالحصاد       بين ش ƱرƦبين ال ƅا ساعة اللقاǊنƋ  
)3(         ǃياǓوصحن ا                üالجبا üƴة تشتƴة شمƴشم  
  جرسا جرسا)4(

   ƒƴفي فرو الت üوƢا ساعة الدǊنƋ                       üوǊالس ưتستيق  
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)5(Ʋأرب ǃقوائ Ǎيسير عل ƅواǊال Ƙحي  
                                     üالصلصا ǈمن وجƦون للǀوي…   

  
Û *الـنص ى الداخلية فـي مفتـتح   وأول ما يسجله هو وجود نوع من الموسيق

، فهذا )تخرج، تدخل( وتنتج تلك الموسيقى من عالقة التضاد المعنوي بين الفعلين 
التناقض الداللي في مستهل النص هو بمثابة المنبه اإليقاعي النـاتج عـن كسـر    

إيقاع صوتي ظاهر ناتج عن التناسـب الزمنـي بـين     ويعضد هذا اإليقاَع.التوقع
  166.لعالقة التقسيم الجامعة بينهما) فراشة، تخرج فراشةتدخل (الجملتين 

ظـاهرة   ،أما أهم ظاهرة إيقاعية في المقطع أعاله فهي ، في نظر الباحـث 
التجنيس الداخلي التي تعتمد على تكرار حرف معين داخل النسق اللغـوي علـى   

ويالحظ الباحث أن التجنيس يخضع لعالقـة تـؤطر اإلطـار    167.مسافات متقاربة
، فـالحروف  " الصـوت والصـدى  " ي للنص ، ويطلق على تلك العالقـة  اإليقاع

المتجانسة داخل هذا النص تحكمها نسب تتميز بأنها إما ثابتة أو منعكسة أو متغيرة 
وهو .169>>ينفي عدم وجود نظام إيقاعي داخل قصيدة النثر<<  ما،وهذا 168بانتظام

النثـر علـى نظـام     تعميم غريب من باحث أكاديمي ، إذ كيف نحكم بتوفر قصيدة
ذا النظام ـثم إن الباحث يحدثنا عن أن ه!إيقاعي من خالل مقطع قصير من ديوان؟

ه بالتشـكل حسـب التجربـة الشـعورية ،     ـن السيولة ، تسمح لـة مـي حالـف
  .،وهو وصف غريب ومتناقض في اآلن نفسه170وتحوالتها المختلفة

طع السابق على النحو ويواصل الباحث استخراج التجنيسات الداخلية من المق
  :171اآلتي
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  تƢرƚ فراشة -1
  .  تكرار حرف الشين                              

  تدüƢ فراشة     
  .تكرار حرفي السين والصاد         والمسرƝ بǊيئة قصابين

  
الـذي يعـد بمثابـة    ) ش(كصدى لتتالي الحـرف ) س،ص(هنا جاء الحرفان

  ).2:2(والصدى في هذا السطر هي وتكون نسبة التردد بين الصوت. الصوت
فراشة ـ فراشة  (ثم يأتي تتابع حرف الراء ثالث مرات على مسافات متقاربة

  .بمثابة خلفية إيقاعية لهذا االنتظام اإليقاعي) ـ المسرح
  
2- ǃيرة الحلƯو الحصاد           بين ش ƱرƦبين ال ƅا ساعة اللقاǊنƋ  

دى إذ تتخـذ الحـروف   ـوالص وتـانعكاسا لعالقة الص يالحظ الباحثهنا 
موقـع الصـدى ، فـالحروف    ) ش(شكل الصوت بينما يتخذ الحرف) س، ز،ص(

ـ ) ساعة ـ الزرع ـ الحصاد  (الثالثة تتتابع في كلمات ـ ـ، ويأت ) ش(رف ـي الح
وهـذه  ). 3:1(، وتتغير نسبة التردد هنـا لتصـبح  ) شطيرة( لمة ككجواب لها في 

  :التاليالنسبة هي عينها التي تتكرر في السطر 
3- üالجبا üƴة تشتƴة شمƴشم     ǃياǓجرسا جرسا/       وصحن ا  
  

هـو  ) ص(هنا تنعكس العالقة بين الصوت والصدى ، إذ يصـبح الحـرف   
، أي )1:3: (وضع الصدى ، والنسبة هنـا هـي  ) ش(الصوت، بينما يتخذ الحرف 

  .عكس النسبة السابقة 
أساسية تتكون من أربع "اعيةوحدة إيق"ويخلص الباحث من تحليله إلى أن ثمة 

فإذا تم جمع الحركـات  .ثالث منها متشابهة بينما الرابعة مختلفة : حركات فرعية 
  .172الفرعية التي تشكل الصوت اتضح أنها تتساوى مع مجموع حركات الصدى
لى تلك وإن هذا التحليل يثير مالحظات عدة ، إضافة إلى ما سقناه أعاله، ، وأ

ساس الذي تم ، بناء عليه، الربط بـين الحـروف المشـكلة    المالحظات تتعلق باأل
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ر لصـوت النـون فـي    اللصوت ، وتلك المشكلة لصدى هذا الصوت؟ فهناك تكر
أعاله، فهل نعتبره بمثابة صوت ؟ وإذا كان األمر كذلك فأين صـدى   2لسطر رقما

هذا الصوت؟ ويلتبس مفهوما الصوت والصدى عندما نطالع تعليق الباحـث علـى   
أما اختالف << : ف نسب تردد الصوت والصدى في األسطر السابقة ، يقولاختال

النسب اإليقاعية بين األسطر فيجعل من السطر الثاني صوتا ، بينما يأتي السـطر  
 إلـى عالقة بين األصـوات أم  إلى المفهومان يستند فهل  173>>.الثالث كصدى له

  ؟ بين نسب هذه األصوات ةعالق
اإليقاع الداخلي السمة المميزة لقصيدة النثر نلفيه عند هذا اإللحاح على اعتبار 

باحث آخر هو يوسف حامد جابر الذي يرى في هذه القصيدة تحوال جذريا في عالم 
الشعر وتتأتى جذرية هذا التحول في رأي الباحث من قدرة قصيدة النثر على إزاحة 

صيدة إيقاع مواكـب  إن إيقاع هذه الق174.األشكال الشعرية السابقة أو الموازية لها 
لتماوج النفس اإلنسانية خالل ردود أفعالها تجاه الظـواهر الحياتيـة ، وألن هـذه    

وهذا يعني أننا إزاء تشكيل إيقاعي  الظواهر مختلفة فإن ردود الفعل تكون مختلفة ،
مباين لما ألفناه ومن ثم ينبه الباحث إلى أن محاولة وصف هذا اإليقاع باالستناد إلى 

وذلـك نظـرا    ، فيها مسخ للفاعلية اإليقاعية في قصـيدة النثـر  " الخليل تفاعيل" 
لمحدودية تلك التفاعيل وعدم قدرتها على االستجابة لتلك الفعالية الشعرية المتكونة 

ومحاولة كهذه تـنم عـن   .تقف عند المستوى الشكلي لها) التفاعيل( بسبب من أنها 
  175.قصور في إدراك منطلقات تلك الفاعلية

يقاع قصيدة النثر كامن في حركتها الداخلية بالقدر الذي يظهر في حركتها إن إ
الخارجية ، وهو قائم على التناغم الذي تخلقه ردود الفعل تجاه الواقع والذي يكون 

، وبذلك يصبح اإليقاع محصلة للعالقات 176مصدره نفس الشاعر المنفعلة أو الفاعلة
يم جمالية وفنية مرتبطة بالنشاط النفسـي  الداخلية في القصيدة وما ينتج عنها من ق

ـ ـات بـذا النشاط الذي ال يبرز صوت الكلمـر ، هـللشاع ا تحملـه مـن   ـل م
م ال يصبح  اإليقـاع شـيئا عالقـا بسـطح الـنص ال      ـن ثـوم .معنى و شعور

                                                           
  .الصفحة نفسها، املرجع السابق 173
  .243قضايا اإلبداع يف قصيدة النثر،ص: انظر يوسف حامد جابر 174
  .ه، الصفحة نفسهاانظر املرجع نفس 175
  .244،243انظر املرجع نفسه ،ص  ص  176



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

يكون اإليقاع حركة تسير مع النص وتنهض في نسيج مكوناته << اوزه ، بل ـيتج
  .  177>>لتوليد الداللة

أو التناغم الشعري كما يسميه ( في قصيدة النثر الداخلي  وفي رصده لإليقاع 
شكلي وداللي، فنكون إزاء تناغم شكلي : يقوم الباحث بالتمييز بين مستويين ) أيضا

معرفة الهيئة التي تظهر << بـ التناǃƷ الشǀليويختص البحث في . وآخر داللي 
موقع القيم التعبيرية وعلى أشكالها التـي  ، وتقوم هذه الهيئة على 178>>فيها البنية

و هذا المجال يتضـمن أبعـاده   . تأخذها داخل مجال لغوي محدد في مساحة النص
ـ  ـوم.ار محموالتهـاإليقاعية القائمة على إظه ة خلـق الـنص   ـن خـالل حرك

درات إيقاعية تتعلـق بعناصـر هـذه    ـوامتالكه طبيعته المادية المحسوسة تبرز ق
ومن جهـة ثانيـة ينشـأ    .وتوضعاتها المختلفة ) كانت أو جمال مفردات( الطبيعة 

اإليقاع من خالل تفاعل هذه العناصر فيما بينها ، ومن جهة ثالثة يعكـس الـنص   
كمادة منطوقة عالقة أصيلة بين المبدع والمتلقي ، ومع هذه العالقة ينهض اإليقاع 

اإليقاعية المتعلقة بهـذا   مقترنا بمدى قابلية التفاعل وفي هذه الحالة تكون المميزات
 ذاتوهذه الخصـائص  179.التفاعل متسمة بخصائص فيزيائية وفيزيولوجية ونفسية

    180.>>تفسير التناغم الشكلي المترافق مع بنية النص عامة<<دور في 
  181.إيقاع المفردة وإيقاع الجملة: هذا التناغم الشكلي يقسمه الباحث  قسمين

  
وعة المفردات القائمة فيه ، والتي إن النص هو مجم: إيقاع المفردة  - 1

وتأخـذ  . تكون خاضعة لطبيعة السياق الذي يفرضه الموقف الوجـداني للشـاعر   
المفردة أهميتها في تشكيل النص من طبيعتها كمفردة وذلك من خالل التشكيل الذي 
تظهر به ، ومن ثم فإن الصيغة الصرفية لها وما ينتج عن ذلك من داللة ، والسياق 

د فيه المفردة ، مضافا إليه مجموع الخصائص اإليقاعية القائمة فيها ، كـل  الذي تر
ذلك يمنح المفردة أهميتها وحضورها اللغوي في النص ، وهو حضور له داللتـه  
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هذا الحضور في البنية الصرفية للمفردة وطبيعة الحـروف   جسدويت182.وله إيقاعه
ن تنغيم صوتي وداللـي ، و  ونبر مقاطع الكلمة مع ما يصاحب ذلك م ،المشكلة لها

  183.السوابق واللواحق ، عالوة على موقع المفردة في السياق
يرى الباحث أن إيقاع الجملة هو اإليقاع األهم ، وذلك : إيقاع الجملة - 2

راجع إلى الطبيعة الجملية للنص ، وعليه فإن ما تكتسيه المفردة من أهمية إنما هو 
ة ، ومن ثم وجب االهتمام بما يمكـن أن  نابع من كونها عنصرا نشيطا داخل الجمل

سواء في توضعها كوحدة بنائية مسـتقلة، أم فـي   << ،  184تثيره الجملة من تناغم
حركتها وتحوالتها بين الوحدات البنائية األخرى ، وما يحدث ، نتيجة لـذلك، مـن   

فتظهر، بشكل أو بƉخر ، قـدرة  . تقاطعات مختلفة تخص طبيعة الجمل وتشكالتها 
الـذي تحدثـه خـالل     التنøاǃƷ على تحديـد أهميـة هـذه التشـكالت و     اإليقاع

ـ ، وهذا يعني أن حركة اإليقاع في الجملة تنتج 185>>..مساراتها ن الخصـائص  ع
التي تكتنفها في إطار موقعها داخل النص وما ينتج عن هذا الموقع مـن عالقـات   

والنبر والفعاليات  معينة، إضافة إلى الطبيعة الذاتية للجملة ممثلة في البنى المقطعية
لى تعميـق  عالصوتية والداللية مما بشكل مجموع الخصائص الحركية التي تعمل 

  .186مفهوم اإليقاع وتوضيح اتجاهه داخل النص
أما التناغم الداللي فيقف الباحث عنده مؤكدا العالقة الوثيقة بينه وبين التنـاغم  

ساويان من حيث األهميـة ،  ، إذ ال انفصال بين االثنين ،ومن ثم فإنهما مت يالشكل
وتظهر فعاليـة اإليقـاع   . بيد أننا ، أثناء الدراسة ، نركز على أحدهما دون اآلخر 

داخـل   ة الدǗليøة øالحرǀـي فيما يسميه الباحث بـى التناغم الداللـالمتأسسة عل
ة تترك آثارا تشير إلى حضورها ، كما تسمح للقـارƏ ، مـن   ـالنص، وهي حرك
  .187حظة التعددية الداللية في حال توفر النص عليهاناحية أخرى ، بمال

هذه الحركة اإليقاعية المتمخضة عن الحركة الداللية تسلك طـريقين همـا    
  188.إيقاع التواصل وإيقاع التمايز
                                                           

  .، الصفحة نفسهاالسابق انظر املرجع  182
  .248، ص هاملرجع نفس انظر 183
  .265،ص نفسه انظر املرجع 184
  .والتشديد يف املرجع.266،265املرجع نفسه، ص ص 185
  .266انظر املرجع نفسه، ص  186
  .286ص  نفسهانظر املرجع  187
  .287،ص قاملرجع السابانظر  188



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

ـ  ـويتحقق من خ:إيقاع التواصل - 1 ـ ـالل مسار خـاص يتح ل ـرك داخ
وم علـى  يق ص ، بحيث يربط مختلف العناصر بمستوى واحد وبسياق متوالفـالن

  .توليد حركة إيقاعية ذات خصائص متشابهة
ولرصد إيقاع التواصل داخل النص ال بد من مراقبة حركة الدالالت الخاضعة 

طبيعة التناغم الذي تحدثه ولمعرفـة الخصـائص    دالمختلفة لتحديلحركة العناصر 
ص القابليـة  ـي النـن كل ذلك تتوفر فـوبسبب م189.التي يقوم عليها هذا التناغم

للــدخول فــي نســيج متماســك يعمقــه اتســاق التفاصــيل فيــه وتقــارب < <
لـك  ذه التفاصيل ما هي إال تفاصيل داللية كما يشير إلـى  ذوه 190،>>خصائصها

ليوسـف  " صالة في الهيكـل "الباحث في سياق تعليقه على ثالثة مقاطع من قصيدة 
دم تفاصيل داللية تلك المقاطع نصا يق إذ يعّد". األربعينقصائد في " الخال من ديوانه

 األمر الـذي عليه، " عبادة"ه ، وإضفاء طقس ـالنسيج الشعري برمت لمِّ<< تقوم بـ
ه التفاصيل أن تتحرك داخل إطاره لتدفع إيقاعا متناسـقا يعمـق وحـدة    ذيسمح له

، تعمـل علـى عقـد     Ʒنائية متدرجة ƤاƖ أفق حلميالطقس، ويدخل إلى عالمه 
اع التواصل ينشـأ مـن انسـجام الـذوات     وهذا يعني ـن إيق .191>>مصالحة معه

  .وغياب التضاد والصراع بينهاالحاضرة في النص 
م على تعدد المسـتويات داخـل البنـاء    ـاع قائـهو إيق: إيقاع التمايز - 2

ا التعدد حركات متمايزة محكومة بالتضاد الذي يجعل النص ذه نفينشأ عالشعري ، 
الحركات برصـد خصـائص    ينقسم إلى أكثر من مستوى ، ويسمح لنا مسار تلك

اإليقاع الذي تدفعه إلينا حركـة  << إن ـالة فـ، وفي هذه الح192النص األساسية 
وال يعني التضاد . 193>>يقوم على حركتي التناقض والهيمنة داخل النص… البنية

 والتعددية دائما انفصال الحركات داخل النص وقيامها على أسـاس التـوازي ، أو  
جـدل الحركـات    ذلكد يعني ـض ، بل قـلى بعيمنة بعضها عـاس هـعلى أس

                                                           
  .، الصفحة نفسهاالسابقانظر املرجع  189
  .288رجع نفسه،ص امل 190
  .املرجعوالتشديد يف . 289املرجع نفسه، ص 191
  .303 ،302انظر املرجع نفسه، ص ص  192
  .305ص  نفسه،املرجع  193



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

اعال بين الحركات تنكشف من خالله ـفيما بينها ، وفي كلتا الحالتين يفيد التمايز تف
  . 194الرؤيا ، رؤيا الشاعر ونصه

إن إيقاع التمايز إذن يكمن في توزع تلك الحركات وتفاعلها ، وهو ما يولد   
  .195كات ذاتهاإيقاعها ودالالتها بما ينسجم وطبيعة الحر

ن عبد الحي هي ـد الباحث محمد بـويأخذ اإليقاع الداخلي تسمية أخرى عن
عنـون  ي يحاول رصدها في المقطع المـي الموسيقى التـ، وه*"موسيقى الحركة"

ليجدها قائمة فيه على صراع نفسي في جـو  " مفرد بصيغة الجمع"من  "يمياءس"بـ 
" أدونـيس "مقطع يعكس ملحمة الفرد ، فال" مفرد بصيغة الجمع"اس ـملحمي هو أس

ـ  : ابالتـوهو واقع بين المتق ـ ـالوجـود والع دأ والمصـير، الفـرادة   ـدم، المبت
ـ  ـد، األلوهية والحيوانية، النطـوالنمطية، الروح والجس رف ـق والعجمـة، الش

ة ، العزة والذل، االختيار والجبر، الرفض والخضوع ، الفردي والجماعي ـوالضع
ني، الطموح والتخاذل ، الكفاح واالستسالم ، الخلود والفناء، خلود ، اإلنساني والكو

و ما يعزز هذا التوتر ظواهر أخرى تتمثل في كثرة األفعال 196.الكلمة وفناء الجسم
وقصر الجمل ، وحذف الروابط ، إضافة إلى ظاهرة التقابل التي تحكم األفكار التي 

يدعم كل ذلك المونولـوج  .197بيريةينبني عليها النص والتي تعضدها التقابالت التع
  198.أو األسلوب غير المباشر

هـو  ) موسيقى الحركة النفسـية (ويالحظ الباحث أن هذا النوع من الموسيقى 
تسعى لالبتعاد عن الغنائية التقليدية القائمة على  يالمعاصرة التالركيزة في القصيدة 

ـ ـاألنشودة الحماسية متكئة على البع ـ  ى ـد الدرامي القائم عل كار ـصـراع األف
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الفكرة القمة ووضعت موسيقى  إيقاع تواألزمنة ، ومن ثم فإن هذه القصيدة قد أحلّ
: في منزلة ثانوية في السفح ، ووضعت موسيقى اإلطار في أسفل السـلم  **الحشو

  199.الوزن أوال ثم القافية
  

  :نقد مǊƻوǃ اǕيقاƱ الداƢلي 2.6
  

قصـيدة النثـر وبعـض النقـاد     إن اإليقاع الداخلي ،الذي ألح عليه شعراء 
المؤازرين لهم، لم يسلم من النقد ، وهو نقد يسير في اتجاهين اثنين، فهنـاك مـن   
ينفي وجود شيء اسمه اإليقاع الداخلي ، وهناك من يشـكك فـي كـون اإليقـاع     

  .النثر عما سواها ةلقصيدالداخلي، مع التسليم بوجوده، خاصية مميزة 
ن الفريق األول ردا بالمثل على إلغاء دعاة لقد كان موقف البعض ممن يمثلو

قصيدة النثر للوزن والقافية في العملية الشعرية ، ومن أولئك الشاعر شوقي بغدادي 
  200:يتلخص موقفه في النقاط اآلتية ذيال

إلغاء الوزن والقافية نهائيا من الشعر ، وتعويضـهما بمـا يسـمى           - 1
  .لهاال سند  مغالطة عجيبةالموسيقى الداخلية 

الفوارق بين الشعر والنثر عديدة ، وإذا كانت الموسيقى أحـد تلـك    - 2
  .الفوارق ، فإنها فارق أساسي ليس ممكنا تجاهله على اإلطالق

القول بإمكان خلق الموسيقى من خالل تركيب نثري عادي عمليـة   - 3
التناظر << وهمية ، ألن الموسيقى ،أساسا ، نوع من التنظيم لألصوات يقوم على 

  .>>ابل وحسن التقسيم والربط بين الصوت وقرارهوالتق
تسـمية  " الموسيقى الداخلية" وتبعا للنقطة األخيرة  ، فإن مصطلح   - 4

اته ، وإنما من ارتباطه بصـوت  ذغير دقيقة ، ألن الموسيقى ال تنبع من الصوت 
آخر ، وعليه فإن الموسيقى ال تكون داخلية بـل خارجيـة ، كمـا أن األصـوات     

ارج للشروط األساسية للموسـيقى  ـن الخـتشكل لحنا حتى تخضع م المتتابعة ال
  .>>من تناظر وتقابل وتقسيم متوازن<< 
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د الكريم الناعم حين يؤكد أن شـرط  ـن ذلك يذهب عبـوإلى شيء قريب م 
اء تعريـف مقنـع لإليقـاع    ـم يعترف بانتفـن ثـاإليقاع ظهوره ال داخليته، وم

، وإذا كان هناك من يقول بوجوده فإن *لشيء أصلالداخلي ، بل إنه ال وجود لهذا ا
يـف  رعليه أن يعرفه تعريفا مقنعا ينسحب على كل قصيدة نثرية ، كما ينطبـق تع 

اإليقاع الشعري على أي قصيدة إيقاعية ، شريطة أن يكون التعريف ذاك خاصـا  
وال يتوقف الناعم عند هذا الحـد فـي نفـي    .201بجنس غير النثر وال ينطبق عليه

اع الداخلي ، بل يتجاوز ذلك إلى نفي أي نوع من اإليقاع عنها ، وما تلتقطـه  اإليق
األذن من إيقاع أثناء تلقي قصيدة نثر ، سماعا أو قراءة ، ليس إال نتاجا لطبيعة بنية 

مما ينتج عنه ظالل إيقاعية من غيـر  202اللغة العربية التي تؤثر المقاطع القصيرة،
اعم قد انساقت وراء نظيرتها الفرنسية انسياقا إن قصيدة النثر في نظر الن203.قصد

أعمى ، دونما مراعاة لطبيعة اللغة العربية وللموروث اإليقاعي القار في الـذاكرة  
  .204بكل قيمه الجمالية النفسية التعبيرية ، ومن ثم كان عجز تلك القصيدة

وإذا كان هذا موقف شوقي بغدادي وعبد الكريم الناعم، فإن هناك مـن يقـر   
ود اإليقاع الداخلي ،مع التسليم بصعوبة تحديده، فنجيب العوفي مـثال يصـف   بوج

، ومـن ثـم كانـت     205>>تعبير مراوƷ وزئبقي<< بأنه " اإليقاع الداخلي" تعبير 
صعوبة تحديده ووصفه وصفا موضوعيا دقيقا ، وذلك على عكس اإليقاع الخارجي 

للتجربـة والشـحنة   في الجو النفسـي  << ـ الخليلي، إنه شيء يدخل  العروضي
ــورها    ــت ص ــا ونح ــا ومفرداته ــف جمله ــة تولي ــة وطريق ــة للغ الجواني

شم وال يفرك حسـب تعبيـر   ،ولذلك كان اإليقاع الداخلي شيئا ُي206>>واستعاراتها
ويشير العوفي إلى الجهد الكبير الذي بذلته رائدة التنظير لقصيدة النثـر  . 207النحاة 

ع الداخلي الذي تمتاز به قصيدة النثـر  الغربية  سوزان برنار من أجل كشف اإليقا

                                                           
يقاع مرتبط مبوسيقى الوزن وإيقاعاته، فالقواعد هي اليت جتعل من بل وهم ، ألن اإلض ر جمرد افتراهب إىل أن اإليقاع يف قصيدة النثذي ذ وهو رأي سامي مهدي إ *
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عن القصيدة الموزونة ، ولكن قصيدة النثر ظلت في آخر التحليل مستعصية علـى  
  208.التحديد

الـذكر   يأما صالح فضل فإنه يعتبر ممثال للفريق الثاني من الفريقين سـالفَ 
ة على يبذلون جهدا فائقا في التحليل من أجل البرهن*أعاله، فهو يرى أن بعض النقاد

، ويعيب 209أن قصيدة النثر عامرة باإليقاع الداخلي تعويضا عن اإليقاع العروضي
على هؤالء إغفالهم حقيقة هامة هي أن اإليقاع الداخلي ليس سبب وجـود قصـيدة   

، فاإليقاع الـداخلي  "القصيدة العروضية"النثر وال به تتميز ، فهو موجود أيضا في 
ومن ثم ينتفي أن يكون تفعيل اإليقاع الداخلي  عنصر كامن في طبيعة اللغة ذاتها ،

  .  210لتعويض غياب اإليقاع الخارجي هو ما يميز قصيدة النثر
وفيما يشبه الرد الصريح على من يحاولون إخضاع قصيدة النثـر لمقـاييس   

إيقاع متغيـر  القصيدة العمودية والحرة يشير فضل إلى أن قصيدة النثر تبحث عن 
بطريقة غير معيارية ، بحيث يكون لكل نص إيقاعه الخاص الذي  يميزه ، ومـن  

وأخذا بهذا الرأي يسقط تحدي 211هنا تأتي استحالة وضع قواعد عامة لهذا اإليقاع،
ومن ثم فمن العبث .عبد الكريم الناعم لدعاة قصيدة النثر باجتراح تعريف دقيق لها

قائم أساسـا   ، فيما يرى فضل ، لي، ألن هذا اإليقاعالبحث عن أطر لإليقاع الداخ
إن كلمة موسـيقى فـي هـذا    ـعلى هدم القواعد وإثبات التغاير والتمايز، وعليه ف

السياق تشير إلى ما وراء األصوات من امتداد ميتافيزيقي للغة حيث البحـث عـن   
المباشر ه الموسيقى خلف الباب الصوتي ذومن ثم فإنه من العبث التماس ه،المطلق 
تصر قصيدة النثر على إغالقه، كما أنه من العبـث أيضـا أن نبحـث عـن      الذي

  212.موسيقى قصيدة النثر بقواعد الشعر القديم
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  :اǕيقاƱ الداƢلي ليƧ حǀرا علǍ قصيدة النثر 3.6
عن اإليقاع الداخلي عنـد   الباحث محمد عالء الدين عبد المولى البحثَ يعزو

رة خارجية ال يمكن أن يعـول  هؤالء يعدون الوزن ظاه دعاة قصيدة النثر إلى أن
  213.عليها

ألن هؤالء يعدون الوزن ظاهرة خارجية،أي موسيقى خارجية ال يمكـن أن  و
ولكن محمد عالء الدين يـرى أن  .214يعول عليها،فقد اتجهوا إلى الموسيقى الداخلية

لـي،ومن  داخ إيقاعهذا الموقف ينطوي على مغالطة،ففي القصيدة الموزونة،أيضـا، 
ينطلـق  و.215غير المعقول أن يتسبب الوزن الخارجي في إلغاء الموسيقى الداخلية

معرفـة  فـي  (و يمنـى العيـد  ) مقدمة للشعر العربي(الباحث من تحديدات أدونيس
لإليقاع الـداخلي،وهي   )قضايا اإلبداع في قصيدة النثر(و يوسف حامد جابر)النص

حسبه البعض امتيازا لقصيدة النثـر قـد   تحديدات توقفنا عندها سالفا،ليقرر أن ما ي
حققته و تحققه قصائد التفعيلة نفسها التي يكتبها أدونيس،إذ ينكشف للنظر الدقيق أن 

إليقاع الداخلي إنما هو من آليات عمل القصـيدة مـن   اه هؤالء من محددات عّدما 
ـ  هي المحددات السالفة لإليقاع الداخليأن  أساسحيث بنيتها اإليقاعية على  مات س

  .216إيقاعية للقصيدة الحديثة في عمومها
يقرر أن القصيدة العربية باعتمادهـا الـوزن   فالباحث أبعد من ذلك يذهب  و 

يتضمن " قصيدة موزونة"قولنا إن كانت أقدر على توفير اإليقاع الداخلي للشعر،بل 
الوزن يساعد أكثر على إظهار  توفرف << ،217مبدئيا اعترافا بوجود موسيقى داخلية

هذا على الرغم من اعتراف الباحث بكون هذه 218>>الموسيقى الداخلية و صياغتها
الموسيقى باهتة شاحبة ال تحقق الوحدة الكلية المطلوبة التي تتجلى باتحاد وظيفـة  

  .219الوزن خارجيا و داخليا،بيد أن ذلك ال يلغي الموسيقى الداخلية دفعة واحدة
هـو  ) قصيدة النثر( قاع المتحقق فيهل اإلي<<: يتساءل الباحث قائال ولذلك  

سمة خاصة بها،تخلقه هي بحد ذاتها،أم أن ذلك متحقق أصال في اللغة نفسها؟ ثم ما 
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و لكـي يضـبط هـذه    .220>>؟)قصـيدة النثـر  (هي محددات اإليقاع الداخلي في
التي حاولت رصد عناصر اإليقاع الداخلي،فيخلص  اآلراءالمحددات،فإنه يرجع إلى 

  :221في ما يأتيتتمثل اإليقاع  ذاه مقومات أنإلى 
  .االنسجام الداخلي بين الكلمات و الحروف فيما بينها - 1
ا هي موزعة في جسد النص من حيث الطول ـين الجمل كمـاظر بـالتن - 2
  .و القصر
تكرار الجملة،الفعل،و التجانس بـين الصـيƸ النحويـة للجمـل     (التكرار - 3

ــررة ــمية،فعلية(المكـ ــيƸ الزم.)…اسـ ــين الصـ ــانس بـ ــة أو التجـ نيـ
  )).ماضية،مضارعة،أمر(لألفعال
  .إيقاع األفكار و الحركات اإلنسانية التي تتبعثر على مساحة النص - 4
  .التكثيف و اإليجاز في استخدام اللغة - 5
الفصل و الوصل بين الجمل كمرتكزات نحوية تساعد فـي خلـق    - 6

  .موسيقى موازية
  .إيقاع البياض،عموديا و أفقيا على جسم الصفحة - 7
خصائص الداخلية التي تتمتع بها الكلمة في وجودهـا  االعتماد على ال - 8
  .المستقل
و يقف الباحث موقف المشكك في قدرة قصائد النثر على تحقيـق اإليقـاع     

فـي   عقضايا اإلبـدا "في كتابه مناقشته ليوسف حامد جابر يظهر ذلك فيالداخلي، 
  :لسليم بركات جاء فيه  نموذجيقف عند  إذ، "قصيدة النثر

  
  Ʒير أني

Ɖسüƴش  
ƭرǓا  
  قبƤǉ üا
  بƻƯولة 
  222الجƤور
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أم فـي   ؟ ؟ أفي توزيع النص هكذا أين يكمن التناغم الداللي هنا<< ليتساءل

؟ و ماذا سيحدث لو قرأ المتلقي هذا السطر كلمة كلمة كما هو  كتابته سطرا واحدا
  ؟ موزع

إن كتابة النص سطرا واحدا هو الذي سيحقق له تناغمه الـداللي،وهو الـذي   
  .223>>ه موسيقى الجملة،التي ال يمكن اإلحساس بها و النص كما هو عليهيمنح

وفي تعامل الباحث مع نموذج سليم بركات تجاهل للشكل الكتابي في قصـيدة  
الشـكل   ألن تغييـر  ،النثر، فليس من حقه أن يختار للشاعر طريقة كتابة األسطر
ـ جزء  الكتابي يعني إحالل نص مكان نص آخر ، فالشكل الكتابي . نصمن بنية ال
بمعاملة نـازك المالئكـة   وما فعله يوسف حامد جابر بنموذج سليم بركات يذكرنا 

    .لقصيدة الماغوط كما مر معنا في الفصل األول من هذا البحث
الباحث إلى أن الموسيقى الداخلية،على األقل كما تم التعاطي معهـا   خلصو ي

ضعة لمزاج الكاتب لحظة كتابته ،هي مسألة خا)قصيدة النثر(من خالل معظم أدبيات
غيـاب أطـر محـددة    و يعزو .224للنص،و ليست مؤسسة على رؤية فنية محددة

و تظـل  .225للموسيقى الداخلية في قصيدة النثر إلى غياب الموسـيقى الخارجيـة  
آخر،فـي  ) شـكل (عـن  )كذا(بديال) شكل(ـنوعا من القبول ب<<ه المسألة في نظر

  .226عملية تبادل شكلي ليس إال
و يعني به تحديـدا اإليقـاع    ،)إيقاع قصيدة النثر(الباحث أن مصطلح يرى و

الداخلي،هو اصطالح أقرب إلى لغة المجاز شأنه في ذلك شأن الحديث عن إيقـاع  
في القصة،وإيقاع في المسرحية،و إيقاع درامي،و إيقاع اللوحة التشكيلية،و إيقـاع  

لم تـتمكن مـن   ) دة النثرقصي( إن<<:و ينتهي إلى تقرير النتيجة اآلتية.227العصر
تحويل اإليقاع إلى سمة خاصة بها وحدها،و ال نجد حتى اللحظة إمكانية نسب إيقاع 

                                                                                                                                                                        
  .133ص ،املرجع السابقانظر  222
  .134ص ،نفسهاملرجع  223
  .نفسه، الصفحة نفسهاانظر املرجع  224
  .، الصفحة نفسها املرجع نفسه انظر 225
  .134ص ،نفسه املرجع  226
  .142رجع نفسه،صانظر امل 227



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

و ظل اإليقاع فيها مكتسبا من إيقاعات مجاورة ال مـن داخـل   .خاص مستقل إليها
            228>>بنيتها

  
  :قصيدة النثر بين ƋيقاƱ الشƴر وƋيقاƱ النثر -7
  

 اته في قصيدة النثر ، مما عده الـبعض خصـائص  إن عناصر اإليقاع وتجلي
شعرية توفرت عليها قصيدة النثر، ال يرى فيها البعض اآلخر سوƏ سمات لإليقاع 

  .النثري
ن أجل إثبات نثرية اإليقاع فـي قصـيدة النثـر    ـومن هؤالء من يستند ، م

 العربية، إلى الفالسفة المسلمين في تناولهم للفرق بين الـوزن الشـعري والـوزن   
النثري، فهذا يعتمد على عدد من التقنيات مثل الوصل والفصل ، وتناظر الجمـل  
فيما بينها من حيث عدد الكلمات وطول الجمل وقصرها وغير ذلـك ممـا ُينـِتج    

  229.موسيقى خاصة ولكنها ال تقوم على نظام الوزن الشعري أي البحر
صيدة النثـر  ويتعجب الباحث محمد عالء الدين عبد المولى من ادعاء دعاة ق

فـي الحـين الـذي    ) النثر الصوفي خاصة( انتسابهم إلى النثر العربي في التراث 
ينسبون فيه قصيدة النثر إلى الشعر العربي ، ففي هذا تناقض حتـى مـع منطـق    

إلحاق قصـيدة النثـر   كما أن في محاولة هؤالء . القضايا على حد تعبير الباحث 
فالعرب عندما أبدعوا نثرا لم يسموه شعرا علـى  ليَّا لعنق التاريخ ،  بالشعر العربي

  .230اإلطالق 
ويظهر إصرار الباحث على إلحاق قصيدة النثر بالنثر العربي حـين يعـالج   
قضية اإليقاع الداخلي في قصيدة النثر ،إذ يشير إلى أن محـددات هـذا اإليقـاع    

                                                           
  .الصفحة نفسها ،السابقاملرجع  228
عند موسيقى النثر لدى ابن سـينا لتشـري   " نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني " وتقف الباحثة ألفت كمال الرويب يف كتاهبا .108 ص،املرجع نفسه انظر  229
وأن يكون هناك تناسب بني هذه اجلمل كأن تكون متقاربة إما يف الطول وإما يف على أن يكون الكالم مقسما على مجل لكل منها هناية حمددة ، ..تقوم << أهنا

ن أن يتسـاوى  القصر ، وأن يكون هناك ـ أيضا ـ توافق بني حروف ومقاطع كل من هذه اجلمل املتتابعة ، كأن يكون هناك تشابه يف حركاőا وسكناőا ، دو  
  .109ص نفسهنقال عن املرجع . >>ال يƕل الكالم إىل الشعر عدد هذه احلروف أو أن يتساوى زمن نطقها متاما حىت

ويرى الباحث أن ما كتبه النفري مثال  كان نثرا هائال وعظيما ، واختبارا لشكل تعبريي خارج نظام الشعر، وال ميكن رد مـا  .110ص  ،املرجع نفسه انظر  230
شعريا جديدا ، بل إىل طبيعة خطاهبم امللتبس بالشعر  بسبب من ثرائـه مبسـتوياته الرمزيـة     تتسم به كتابات املتصوفة من شعرية إىل أن هؤالء قد ابتكروا شكال

ولكي يدلل الباحث علـى  . واجلمالية وبطاقاته التخييلية ، ولكنه ليس شعرا ، فهو خطاب فرضته جتربة ذات خصوصية مل تستطع أساليب التعبري السائدة احتواءها
عريب الذي صاȟ كثريا من جتاربه نثرا ، يف احلني الذي نظم فيه شعرا كثريا أيضا ن وهنا يتساءل الباحث عن سبب اختيار ابن  صحة ما يقول به يضرب مثاال بابن
  .112،ص املرجع نفسهانظر . العريب النثر تعبريا متضايفا مع الشعر
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ـ  ا علـى  موجودة في نصوص نثرية من تراثنا العربي ، وقد تم التنظير لها وتقنينه
ـ  واص النثـر ومميزاتـه مثـل السـجع     ـأيدي البالغيين العرب الذين درسوا خ

ومن ثم يذهب إلى تأكيد أن الجماليات الخاصة بالنثر العربي  231.الخ…واالزدواج 
هي التي طورها النثر العربي الحديث ، ومن هنا يمكن الحـديث عـن التـوازي    

ووزنها وانسجام الكلمـات ،   والتناظر والجمل الطويلة والقصيرة وتجاور الحروف
  .232وهذا ما يمنح النثر العربي غنى ال حد له

  
  :البحƘ عن مƴيار لقياƧ اǕيقاƱ الداƢلي في النثر 1.7

  
يقترح محمد عالء الدين ، اعتمادا على جماليات النثر سالفة الذكر، معيـارا  
مساعدا على قياس موسيقى النثر ، وهو معيار مستمد مـن شـرط متـوفر فـي     

يرات اإليقاع الداخلي لقصيدة النثر ، كما أن هذا المعيـار موجـود فـي لـب     تنظ
جماليات النثر العربي ، ويتمثل في عنصر التوازي بين الجمل وتناظرها وتماثلهـا  

باعتبارهـا وحـدة   " الكلمـة "وفي سـبيل ذلـك يعتمـد الباحـث     . 233في حجمها
يرا إلى أن اعتمـاد  مش،  234إيقاعية تأخذ دور التفعيلة في الشعر الموزون/صوتية

هذه الوحدة سيوفر جوا إيقاعيا غير متكلف ، بحيث ال يكون توازي الجمـل فـي   
 ة خلق هذا اإليقـاع ـى مسألـ، وتبق 235ن الكلماتـري بعدد منتظم مـالنص النث

ى استجابة خفية في ذات المبدع لتـدفق الكلمـات عليـه لحظـة     ـمتوقفة عل<< 
القـراءة  << يقاع الـداخلي فتتوقـف علـى    ، أما مسألة تلقي هذا اإل 236>>الكتابة

واألمر يتطلب تمرينا علـى  .المتمرسة والممعنة في حساسيتها اللتقاط نبض الكالم 
  .237>>كيفية النطق بالكلمات مع مراعاة زمن نطقها

                                                           
، كما يشري إىل ذلك " مجاليات النثر العريب" طراد الكبيسي يف كتابهويعتمد الباحث يف احلديث عن هذه اخلواص البالغية على . 135، صاملرجع السابقانظر  231

  .يف الصفحة نفسها
  .137، ص املرجع نفسهانظر  232
  .138، صاملرجع نفسهانظر  233
اجلـزم وغريهـا   وينبه الباحث إىل ضرورة إحلاق األدوات واحلروف بالكلمة ، فال تعترب حروف اجلر وأدوات النصـب و .انظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها 234

  .انظر املرجع نفسه ، الصفحة نفسها. كلمات مستقلة ، بل جيب دجمها مع الكلمة املتعلقة هبا 
  .انظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها 235
  .نفسه ، الصفحة نفسهااملرجع  236
  .نفسه، الصفحة نفسها املرجع 237



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

 تـه ورخان ميسر مـن مجموع أل الباحث معياره هذا على نموذجين  ويطبق
وسنكتفي هنا بإيراد النموذج  .دة الكلمة، فيقوم بتوزيعهما اعتمادا على وح"سوريال"

  238:األول
  

  ǩ Ɓكن
  فكنت
  وكنت
ǫاƬ  
  وكنت
  أعود
ƙما ب  
  حفرة
  أحسست
Ǝمن ق  

ƃ  
  أحفر
Ȝȑأ  
Ɂاملد  
ƙماب  
Ǝمقāإلź  
  حفرة
  ǩ Ɓصنعها
Ɨنǖك  
Ǝق Ƃإ  

  معاول
  القبور
  يف هذه
  
  حلȚة
  فǱǖد
Ɂرǹوأ  
  Ʌداي
  Ɓ أنتقل
  ǹǓر

Ʉȑيف املا  
  بǖظافري
  القبور
  
Ɂرǹوأ  

  وحدات 4
  وحدات 4
  وحدات4 

  وحدǩان
  وحدات 4
  وحدات 3
  وحدات 3
  وحدات 3
  وحدات 3
  وحدات 3

  
  :ويعلق على النموذجين قائال

ـ  <<  تقـارب   نالحظ في هذه األمثلة ـ ومثلها موجود بكثرة لدى أورخان 
عدد الوحدات بين سطر وآخر وليس هناك تنافر بين عددها حتى وإن لـم يحقـق   

  239.>>التساوي الدقيق
وما نالحظه على هذا المعيار هو عدم انطباقه على كثير من قصائد النثـر ،  
فهو ليس معيارا منتظما كما سنرى ، وهو إلى ذلك ال يسري على قصيدة بكاملهـا  

هذا عالوة على أن النصوص التي يمكن تطبيق هذا المعيار .وإنما على أجزاء منها 
تلك التي تتبع نظام الفقرات فإننا  عليها هي النصوص التي تتبع نظام األسطر ، أما

،حتـى  أجزاء الـنص   تقسيُم ،استنادا إليه،األساس الذي يتم  تحديد نصادف مشكلة
عن وجود التوازن أو عدم وجوده، خاصة عند غيـاب   ، بعد ذلك يمكننا الحديث ،

  .عالمات الترقيم أو قلتها في تلك النصوص
  .من قصيد النثر ةلنحاول اختبار هذا المعيار على نماذج مختلف

  
                                                           

  .139،138،ص ص السابق  انظر املرجع 238
  .139ص ،املرجع نفسه 239



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

üوǓا ƚƤالنمو:  
  
  :لمحمد الماغوط 240"رجل على الرصيف" قصيدة  
  

 ȼنصف  
ȼونصف  
Ȭلǽ  
ǒورا  
  شاعر
Ƒقل  
ȳوƠ  
  كنت

Ȭهدابɉو  
  عندما
  أحلم

 ȧوارȂوال  
  أشعر
  فهنا
  ǽات
Ǭحي  
  كان

ǡضطرɅ  
  فترǩسم
  وأشعر
  كهدɅر

  لقد كنت
  وحȂنا
ȳوɅ  
  Ʌهيم

ǳكالصبا  
Ƒهǽفا  

ȳوƱ  
  اǹɇر
  الشاعر
  كل
ɄبكɅ  
  Ʌاحبيبة
  كǞيبة
  Ʌتيمة

  الصافية
  أرنو

ǡبالغرو  
  الراحلة

  أن 
Ʉȅالكراāعل  

  الصرɅر
ɄلتقɅ  
Ȭفم  

Ɣشفāعل  
țالدمو  
Ɨنǖب  

ȳقداɉا  
  ƃ وȕنا
  ȕفيفا
  انك

Ɣرفȡ يف  
  الذاهب
  بعيدا

  
  بقاɅا

ǜاملنكف  
  نافذه
  وفتاة
  فراشة
ȳأما  

  وǽات
  راǝحة

Ȭعيني Ƃإ  
ƙب  
  عند
  كل

  العتيقة
ǴɅرƨا  
  املطر
  الصغري
  طراتكق

Ɨيف عي  
  أǩصاعد
  احلافية
ȼوحان  
ƗرافقɅ  
ȫشعر  

ȼكسحاب  
  إلāاحلقول
  Ʌاحلقات

  
  وأشǲار
ȼنفسāعل  

  
Ȉعǩرǩ  
  ǽهبية
ȬɅدŒ  
  Ǳسد

ǰالبنفس  
ƙميلتƨا  
  اƨبال
  اǒاملس

  كلمات
  
  

  واحلب
  
  العطر

  
  كراǝحة
ȳوɅ يف  

  
  منذ

  الغǲري
  
  

  الدǹان

  
ȼɅعار  
ȔيǺك  

  
  
  

  الصغريɅن
  فوار
  الƎي

  
  
  

Ɓالعا  
  
  

  والعيون
  
  
  

  الغابات
Șǝقا  

  
ȼالطفول  

  
  
  
  

  
  

  ن الوحلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

țوȕ  
  
  

ȼالعسلي  
  
  
  

ȼالوحشي  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناƆب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.
ا
ا
ا
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  واǹفق
   حنǲرźيف
  أɅها
  ǲارɅاأش
Ɨليت  

ȔتساقɅ  
  أونسيم
  ɉمللم
  كطري
Ɨليت  

  يف حارات
Ȉعǩأن أر  

  لقد 
  أكثر

ǒوالسما  
  ǩتسلل
  كشرانق

ȳوɅ  
ȳوɅ  
  دما
  
  

ƑاقلɅ  
ȳاليو  

țالشار  
  اɉكاȅيا
  مطر

  علāكل
  مقبل
  عطر

Ʉǝتواȅا  
Ȝتطيȅأ  
  أكثر
  وحيدا
  كانت
  اȅتدارة
ǒرقاȂال  

  من النوافذ
  من احلرɅر

  كنا
  كان

  وقارات

ǴɅرƨا  
  بلبل
  الذي
ǒالبيضا  
Ƒهǽ  
Ȥرصي  
  من ȡابة
Ɣحبيب  
  حنون
  التǲول
  قذارة
ȧفو  

  الشمس
  ونعومة

  
Ɂوالكو  

  
  نǖكل
  ǩارƸنا
  مفروشة

  
  

  بكثره
  أƥر
ȼأعرف  

  
  

  وقبضة
  بعيده

  املضطǲعة
  
  
ȼǲȑو  
ȳالغيو  

  
ȳاɅɉيف ا  

  
ȼالعتيق  

  
ȜǱونضا  

  
Ǭثƨبا  

  
  Ʌود
  ثدɅا
  
  

ȓوȅ  
  

 Ʌرهاعلāسر
  
  
  
  
  

ƃواƪا  
  
  
  

  وƴوت
  

Ȥواملصاح  
  

  
ǒالغنا  

  ثدɅا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حبرɅة

  
  
  وȡيمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ơت
  
  
  
 

ȡ
  ȡيمة

ا

ا
 ȳالنǲو

ن
.
.

  
  
  
  
  
  
  
  



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

   :يالنموƚƤ الثان
  

  :ألنسي الحاج 241"سفر التكوين والهجر"قصيدة 
  

ȫأرا  
  ƹر
  وƢر
  مقيد
  شفتاي
  أɅها
  أمر

  أǩناول
ɂمصطف  
  دهر

ȬلǱا رɅ  
Ȭȅا رأɅ  
ŸاهرɅ  
Ȭأرقب  

Ȭوفم  
  دهر
  هنيهة
  صرة يف
  شفة
  وȕنامل
  قبل
Ǝاحل  

Ǵبȅأ Ʉك 
Ȭأبواب  
Ȝǩرǩ  
  مىت
  Ʌرد

Łرǲوالض  

  راحل
  عميق

  
ǴɅȁأ ɍ  

  
  الȂفر
  Ǳرعها
Ȭعميɉ  

Ƌǌيف  
ņلدي  
  نȚراźيف 

Ʉȅرأāعل  
ǎƃإ  

  عارɅا

  بعيده
Ȝأرف Ż  

  
ǡالبا  

  
Ȭإن  

  
  

  وحدي
  

  النواحة
  
ȳناɅ  
  

  
Ȭفم  

  
Ƒعن قل  

  
  معها

  
  
  
  
ȬلǱر  

  
ņɄعل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ɄلǱر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كاحتضان
  

  
Ƙالثال ƚƤالنمو:  

  
  :ليوسف الخال 242"القصيدة الطويلة"ثاني من قصيدةالمقطعان األول وال 

üوǓا ƲƯالمق:  
  
Ɂأرɍ  
Ȝǲالب  
  املياه
ǒواƬا  

  النور  

  ȅيدا
ɂتمطɅ  
  راكدة
  ثقيل
  ثقيل

Ȝمƨيف ا  
  لبحريةيف ا

ȣوالضفا  
  
  

  
  وɍنسر
ǡأقر  

  
  

  
  يف اɉفق
Ȥنɉمن ا  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
  .58ص ، لن:أنسي احلاج 241
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  احلمار
ɂعمɉا  
  امليت

  اɉعǲوبة
  كنت
  املرأة

țرǱǖȅ  
  وǖȅبتسم
  ǖȅحصد

  أنا
  

  Ʌنطق
  Ʌبصر
ȳقوɅ  
  رقم
  صامتا

   ǱانƂƑإ
  الكǖس
Ʉوفم  
Ɏحق  
  الليل

  ɍ بǖعǲوبة
  ɍ بǖعǲوبة
  ɍ بǖعǲوبة

  يف Ǔلة
  وأنا
ǒردا  

  والكǖس
  بɎ شفاه
ȼرعتȁ  

  واللصوص

  
  
  
ǒوالسما  
  أǩكلم
  قاحل
  فارȡة

  
  يف الȚلمة
ƗرونȚنتɅ  
  

  
  
  
  بقيت

  
  
  

  يف اŎاهل
  
  

  
  

  :ينلثاالمقƲƯ ا
  
  
  ȡǖȅرس
Ɏقلي  

  Ǳسدي
Ȥلɉ  
ɉȤل  

Ȥلɉ  
Ʉقناع  
ȳواليو  
  نقودي
Ƒوموك  

  ǱȁاǱة
Ɏقلي  
  بارد
  ȅنة
  ȅنة
  ȅنة
  لوحة
  أنا

  مɅȂفة
  قصب

Ȥالرصيāعل 
ǒȣمن الد  
  كاللعنة
  وأنا
  وأنا
  وأنا

Ǝق ɂعل  
Ǵǝاȅ  
Ʉȅورأ  
  ǩصفر

  وأحسبها
  
  

Ƞأمض  
  أركب
ȼǱو Ɏب  

  
  بɎ هوɅة
  بɎ شعر

ȼفي  

  امرأة
  
  

  القات
  Ǳوادا

  
  
  
  
ǴɅالر  

  
  
  
  

  ميتا
  

  

  
Ʋالراب ƚƤالنمو :  

  :ألدونيس 243"مفرد بصيغة الجمع"مقطع من 
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  ǩ Ɓكن
  كانت
Ȥكب  
Ȥكي  
  أɅها

ǒا قراɅ  
  هاأنا
  أƠول
  وأهضم
  أمتهن
ǬƬأ  
  أőيم

Ɨȕوبا  
  ويف حلȚة
Ȥنشǩأ  
  أǩباعد
ȜǱراǩأ  
Ȝشơوأ  
  وƣة
Ȥكي  

  

ȏرɉا  
  Ǳسدا
  ƹكن
  Ƣكن
ǒباȕɉا  
  الغيب
  أمتهن

  إلāنعامة
  صوان

  أȅراركم
  كمن

  ظاهري
  مستعر
  واحدة
Ɂندǩأ  

ǩأǡقار  
  أهǲم
ƌتلǹوأ  
  ما Ʒول
Ȝلȕأ  

  Ǳرحا
  

  السفر
  اɋقامة

  العطارون
  

  أȅراركم
  أȁدرد
  القتل
  أشهد

  Ʌستوȕن
  منتثر
  ɍ أǱد

  
  
  
  
  
Ɨبي  

  Ǳسدي

  
  

ƙب  
  

  السحرة
  
  
  Ƥر
  

  ȡيب
ȼربتȡ يف  
Ȭأمل ɍ  

ȼل  
  
  
  
  
  

Ɨوبي  
ŉɄعل  

  
  
ǳرƨا  

  
  املنǲمون

  
  

  الفǲيعة
  
ƃأحوا  

  
ȼمن  
  فيǞا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيǞا

  

  
عدم انتظام المعيار الذي يعتمده الباحـث ،   إن الجداول السابقة تبين بوضوح

وعدم االنتظام هذا هو الذي يثري النصوص السابقة ، ويبعدها عن الرتابة السطرية 
  .يجابيةالباحث في تقديمها على أنها سمة إالتي يجتهد 

  
  :التƻاضü بين الشƴر الموƦون وقصيدة النثر -2.7

  
لى إثبات نثرية قصـيدة  عالباحث محمد عالء الدين  إلحاُح ما سبقـيظهر م

النثر ، وفي ذلك تمهيد إلزاحتها عن موقع الصدارة ، حتى يبقى للشعر المـوزون  
مكانه الذي ال ينافسه فيه هذا الشكل التعبيري المسمى قصيدة نثر ، وإمعانا في هذا 



Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

ـ ـامات أصحاب قصيدة النثـث التهـالسبيل يتصدى الباح وزن الشـعري  ـر لل
ـ  ارة عـن موسـيقى   ـالعربي ، وهي اتهامات يوجزها الباحث في كون الوزن عب

ـ ـخارجية ، ومن ثم فهو عنص ـ   ـر شكلي بحت، وف بطا ـي كـون الـوزن مرت
بالماضي ، ويرى الباحث في هذا سحبا لصفة التخلف على كل من يكتبون بالوزن 

دعوة إلى الخروج عـن  وكانت نتيجة تلك االتهامات أن تحولت ال.ماضيا وحاضرا 
الوزن إلى معادل للحداثة عند البعض ، األمر الذي جعل كثيرا مـن جهـود هـذه    

  244.الحداثة  مجرد تحديث ألشكال خارجية مفرغة من مضمونها وداللتها
ولكن الوزن ، فيما يرى الباحث، عنصر محايد ، فالمشكلة إذن ليسـت فيـه   

بالوزن وطريقـة التعـاطي مـع    ر ـي عالقة الشاعـارسه، أي فـوإنما فيمن يم
  .245شروطه ، ومن ثم ينتفي االدعاء بكون الوزن قيدا في حد ذاته

بين القائلين بقوة النظم والقائلين بقوة  المحتدموعندما يتعرض الباحث للسجال 
التي يسـتند   األساسيةالمرجعية  التي تمثل دراسة سوزان برنار النثر ، يتوقف عند

يشير إلى اعتراف برنار نفسها أكثر من مرة بأن بودلير ل إليها دعاة قصيدة النثر ،
) أي بودلير(كان أقوى في شعره الموزون منه في قصائده النثرية، بل إنه هو نفسه

  .246"سأم باريس" يعترف بأنه مازال مستاء من بعض أجزاء قصيدته النثرية 
ة ، الذي يلـوم عليـه دعـا   "اإلسقاط"إن المالحظ على الباحث وقوعه في فخ 

، إذ نلفيه يسقط إخفاقات قصيدة النثر كما رصدتها سوزان برنـار  247قصيدة النثر
والمتمثلة في المبالغة في  *على القصيدة النثرية العربية ليرى فيها اإلخفاقات نفسها

إيراد التفاصيل ، والميل إلى االستطراد، واالسـتدالالت المجـردة المسـهبة فـي     
، ويقحم فيها ، بشكل ما ، عناصر غريبة مستمدة التحليل، مما يسم القصيدة بالطول 

وهذه المƉخذ سجلتها برنار على قصيدة النثر .من النثر تعوق عملية البلورة الشعرية
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ر الباحث صِدوفي سياق عملية اإلسقاط هاته ُي. 248الفرنسية وهي في طور التبلور
  .249هاحكمه على قصيدة النثر العربية بالتراجع إلى بدايات والدتها في مهد

ومن غريب االستنتاج لدى الباحث انطالقه من حكم برنار لبودلير بالنجاح في 
ـ ـشعره المنظوم أكثر من نجاحه في قصائ ـ  ـده النثرية لينته رير أن ـي إلـى تق

تضعنا أمام احتمال قائم ومشروع ، وهو فشل التخلي عن الـوزن فـي   << برنار
ويضرب الباحـث  .>> 250تحللها تحقيق الشعرية ، كما في األعمال البودليرية التي

مثلين من الشعر العربي على صدقية االحتمال السابق ، يتمثالن في محمود درويش 
أحبـك أو ال  "ر في ديـوان  ـة قصيدة النثـفدرويش حاول كتاب. ونزيه أبو عفش

، وذلك في مقاطع معينة منها تتميز بأنهـا  " مزامير" ، وتحديدا في قصيدته " أحبك
أما نزيـه أبـو   251".ة وجمالية فذةـات فنيـفتوح"درويش من دون ما عرف عند 

عفش، كما يضيف الباحث، فهو اآلخر قد حقق النجاح في قصيدة التفعيلـة ال فـي   
، وذلك ألن نثره اعترته االستطرادات والتفاصيل والتحليالت التي تصل حـد  "نثره"

  252.الوضوح المباشر
نار ، فهل من حق الباحث سوزان بر رعلى معاييوهنا يظهر االتكاء الواضح 

الحكم على الشاعرين السابقين بمعايير مجتلبة من ثقافة غير ثقافتنا العربية ، وهـو  
ثم ما مسوƷ المقارنة بـين شـعر   ! ؟ الذي ال يني يلح على خصوصية هذه الثقافة

الشاعرين ونثرهما ، فما يثير الدهشة حقا أن يوازن بين مقطوعـات نثريـة مـن    
ثم ألم يكن  !ية كاملة تمتد على زمان متطاول ودواوين متعددةقصيدة وأعمال شعر

) الشعر الحر(بالشعر الموزون حريا بالباحث أن يمثل لرأيه بشعراء آخرين ُعرفوا 
والقصيدة النثرية مثل أدونيس والخال وشوقي أبي شقرا، تماما مثلما قارنت سوزان 

  ة ؟برنار بين الشعر الموزون لدى بودلير وقصائدة النثري
ومما يؤخذ على الباحث، أيضا ،في دفاعه عن الوزن أنه يقع فيما يلوم عليـه  
اآلخرين ، فهو ينحو بالالئمة على أعداء الوزن من الذين ينظرون إليه علـى أنـه   
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رؤية ذهنية محضة <<،واصفا هؤالء بأنهم ذَُوو 253محدود ومعطل للفعالية الشعرية
ـ عرفي حقيقي يـال مـى اتصـسة علـر مؤسـغي راث الشـعري  ـوثق به بالت

ونحن نجد القصور كامنا في مثل هـذه الـرؤى   . العربي ، وبالوزن العربي للشعر
المرتجلة ، التي ال تكترث بما تنجزه القصيدة العربية على يد كبار شـعرائها مـن   
إضافات تثبت أنه عندما يوجد شاعر مهـم ، يسـتطيع تحقيـق المعجـزات مـن      

ذ آخر يأخذه الباحث على هـؤالء ويتمثـل فـي    هذا عالوة على مأخ254.>>الوزن
ولكننا نلفي الباحث ، بعد كل 255.إلغائهم التنوع واالختالف الذي يميز الشعر العربي

هذه االنتقادات يعامل قصائد النثر العربية على أنها كل واحد متماثل يفتقـر إلـى   
نثر التـي  التنوع الذي هو ميزة الشعر العربي ، وكان أحرى به أن يعتبر قصائد ال

قل حظها من الفن مجرد كتابات ينبغي أال تؤثر في حكمنا على قصائد نثرية أخرى 
ومـن ثـم كانـت األحكـام     . يعترف هو نفسه باقتدار أصحابها ، كأدونيس مثال 

وتنبـئ  << :التعميمية طاغية على الباحث ، كما في هذا الرأي الذي نسوقه حرفيا
منفية عن أي عالقة مـع إيقـاع اللغـة    عن أنها  ]كتاب قصيدة النثر[نصوصهم  

العربية ، الذي ال يعتقله الوزن بقدر ما يسمح باكتشافه في صلة حميمية بين اللغـة  
  .256>>وحركة النفس، وتموجات الذات الداخلية

إن هذا الكالم ، عالوة على ما فيه من تعميم ظاهر ، يـذكرنا بتلـك اللغـة    
هم عن اإليقـاع الـداخلي ، ولنـا أن    المجازية عند  أصحاب قصيدة النثر في حديث

بـين اللغـة وحركـة     الصلة الداƢلية الحميميةكيف ينقل الوزن هذه : نتساءل هنا
نجد ؟ أي كيف يتجسد ذلك على مستوى اإليقاع الشعري؟ هذا ما ال  النفس الداخلية

  .له جوابا
يضاف إلى ما سبق اضطراب المصطلح عند الباحث ، وبعده عـن التحديـد   

وذلك بسبب من عدم استقراره على مصطلح بعينـه ، مـن ذلـك مـثال      الدقيق ،
". والموسـيقى " "الوزن"مصطلح اإليقاع الذي نجده ملتبسا بمصطلحين آخرين هما 

  :يقول
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للـنص الشـعري، وعنـدما     الموسøيقǍ يشـكالن   الوƦن واǕيقاƱإن << 
ون ويخلـق بالتعـا  ) اǕيقøاƱ (فلكي نوسع من داللته ليتضمن هـذا  ) الوƦن(نقول

  257.>>)الموسيقǍ(واالنسجام معه 
، مـا   ولكننا ال نعرف، اعتمادا على كـالم الباحـث   ،إننا نعرف ما الوزن 

  :در ما هي معقدة ـوى معادلة بسيطة بقـال نملك س إذاإليقاع وما الموسيقى، 
  الموسيقى= اإليقاع + الوزن 

ـ ـهل يعني هذا أيضا أن بإمكاننا استخراج مع ـ ـادالت أخ ن هـذه  ـرى م
  :إنه أمر مشروع منطقيا ؟المعادلة 

  اإليقاع –الموسيقى = الوزن
  .الوزن  – الموسيقى = اإليقاع

  .بينها حدودالوهكذا تظل هذه المصطلحات ملتبسة ال تبين 
  

  :النثر في قصيدةالبحƘ عن الوƦن 3.7
  
قى في قصيدة النثر من خـالل أورخـان   ـن الموسيـي سياق الحديث عـف

محمد عالء الدين عبد المولى إلى أن كثيرا من الجمل عنـد  ميسر ، يشير الباحث 
ي أنها مطابقة ألوزان عروضية متنوعة ، و في ذلك داللة ،أأورخان تأتي موزونة 

وعلى تسرب اإليقاع 258.على اإلحساس العميق بموسيقى اللغة العربية لدى أورخان
ـ   الـوزن   رفةـالعربي الموزون دون وعي من المبدع إلى نصه ، دون إيـالء مع

أهمية ، بل إن عدم المعرفة بالوزن أمر ذو مغزى ، فهو يدلنا على أن هناك نزوعا 
ويشير الباحث في هـذا  259.طبيعيا غريزيا إلى اإليقاع حتى لدى كتابة نص نثري

الصدد إلى أنه كثيرا ما تصادفنا هذه األمثلة لدى كتاب قصيدة النثـر ممـا يشـي    
  260.كتابة بتسرب اإليقاع من ال وعيهم لحظة ال
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ن انتشار األسطر الموزونة في نصـوص   شير إلى أقبل منا قشة هذا الرأي، ن
 قصيدة النثر نصادفه في كثير منها ولعل في األمثلة اآلتية مـن شـعر المـاغوط   

Ƹعلى ذلك دليال وتوفيق صاي:  
  

ƯوƷونة من الماƦر الموƯسǓا ƭƴب:  
  
  :261"الليل واألزهار"من قصيدة*
  
-ƅالمسا ǈفي Ɩعلن فاعالتمتف=يمو  
-ǈƯمفاعلتن=وفي وس  
-ǈصافير الحنونƴال Ǎمستفعلن مستفعالتن=حت  
-ǈونني يا حبيبǉرǀي ǃǊنƋ =فاعالتن متفعلن فاعالتن  
-ǈيا حبيب ƲيƯأست Ǘ ننيƋ=فاعالتن فاعالت فاعالتن  
  
  :262"واجبات منزلية"من قصيدة *
  
- Ǘوفية وعقاǀ لبي ليƯفاعالتن مستفعلن فعالتن= ا  
  فعلن فعلن فعلن= لماضيǓعود ƋلǍ ا -
- Ǎلƻتي السƻالبة في شǀ رسيƷفاعالتن فاعالتن فعالتن فا= ا  
- ǈضواحي المدين ǍلƋ =متفعلن فاعالتن  
  فعلن فعلن=ساريتǈ فوق -
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  :263"بعد تفكير طويل"من قصيدة *
  
- ǈƻرصǓعوا اƦفاعلن فاعلن=ان  
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن=لǃ تƴد لي Ʒاية أسƋ ǍƴليǊا -
  فعولن فعولن فعولن=سƴǀتǊا في فراشيت -
  مستعلن مستعلن فعول=الموƖ أو الرحيƯ üالبا -
  متفعلن فعالتن=ولن أقوü وداعا -
  فاعالتن مستفعلن فعالت=فليƢاƯبني من وراƅ جدار -
  فاعالت فاعالتن=  وراƅ شجرة ما أو -
  مستفعلن فاعالت=Ǘ شيƷ ƅير الƸبار -
  

  : 264)القصيدة ك( ايƶتوفيق صبƭƴ اǓسƯر الموƦونة من 
  
  فعولن فعولن فعولن فعول =بƤǊي الليالي الƯواü القصار  -
 فاعلن فاعلن فاعلن مسـ= ما حجبناǇ عناÛ بنينا  -
  متفعلن فعولـتفعلن = بينǈ وبيننا الجدار  -
  فعولن فعول=وǀنƖ الƢبير -
- ƖراǀاƤون الǀفاعالتن فاعالت= أن ت  
  نمتفاعلن متفاعال= بنتاƚ بيدرƿ الوفير -
  مستعلن مستعلن فعول= انبقرƖ بƴدƿ من جديد -
  متفاعلن متفاعلن= وترƖǀ أسراƿ الجدد -
  

  :نعود إلى الرأي أعاله لنبدي المالحظات اآلتية
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ُيالَحظ أن اإليقاع الشعري، في نظر الباحث،هو اإليقاع المـوزون دون   -
  .سواه

ثم على أي أساس نتحدث عن الالوعي في حضور الوزن في قصـائد   -
  .ر؟كأن الباحث يريد الذهاب إلى أن الوزن العروضي إيقاع فطري النث

إيقاعية  فيثم إننا نرى أن ال تأثيرات لهاته الجمل أو األسطر الموزونة  -
ولقد سبق للباحث التأكيد أن اإليقاع في قصيدة النثر إيقـاع نثـري ال   .النص ككل

 شعري، فكيف صار شعريا بسبب من بضعة أسطر موزونة ؟

  
  
  :ǀرار مولدا لǖيقاƱالت -8
  

لى دور التكرار في توليد نوع من اإليقاع في قصـيدة  إلمحنا فيما سبق ألعلنا 
فصيل والتمثيل لنتبين مقدار اتكاء ـالنثر ، وها نحن نعود إلى هذا األمر ببعض الت

شعراء قصيدة النثر على عنصر التكرار ، الذي يؤدي وظائف متعددة منها الوظيفة 
ا يشمل الكلمات والمقاطع الكالمية التـي  ـاألصوات كمالتكرار شمل و ي. اإليقاعية

، عالوة على التوازي الذي يضطلع بدور رئيسي 265تستطيل متجاوزة حدود الكلمة
  .في توليد اإليقاع
  :في هذا النموذج ألنسي الحاج) الالم(تكرار حرف الجر من ذلك 

  
ƒوقلبي المقلو  
ǈملح ƚللمو  
ǈلحم Ɩللمو  
  266تǊاوللبراǀين Ƣيب
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في هذا النموذج تتكرر الالم الجارة ثالث مرات متخذة نفس الموقع في فضاء 
، خالقة بذلك نوعا من اإليقاع، حتى وإن كان ضئيال فإنـه يتعـزز   )البداية(الورقة

وديا ، االسـمين المجـرورين   ـل ،عمـاس الذي يشمـها الجنـبوسائل أخرى من
  ).ملح، لحم(المتأخرينل المبتدأين م،كما يش) موج، موت(

حرف الجر يأخذ أهميته من كونه يوظَّف باعتباره فإن تكرار  أدونيسأما عند 
  :مرتكزا إيقاعيا

  
 Ûǃيلتئ ǃول Ɩا مراǊليƋ ǈجرح ǍƯƷ ÛƒضƸبال  

Ûسرǀين ǃول Ɩانحسر مراÛاǉرƦفي ج  
  Ûفي شحǊا وفتورǉا Û حƻر Û نقر ǀثيرا ǀثيرا

  267.ولǃ يتقǊقر
  

التي تتخذ لهـا  ) الباء ،في ،في(ف الجراعتماد األسطر على حرو نالحظفهنا 
  .ر موقعاسطصدارة ال

، كما " عن"ونلفي عند توفيق صايƸ شيئا شبيها بذلك ، إذ يتكرر حرف الجر 
  :في هذا النموذج

  
  ويłقصيني ƯرادŇƿł يوما فيوما

  عن دارتي عن مƴبدي
  عن مشƸلي وملتقǍ الƢالن
  268.عن حقلي عن ضريح Ʒدي

  
ف استفهام ، كما يحدث في هذا النموذج الـذي  وقد يكون الحرف المكرر حر

  ":هل"يراكم الحرف
  

                                                           
  .151،ص3األعمال الشعرية،ج:أدونيس 267
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ƹرƴد نƴن ǃول  
  üǉ ندور حوü المǊد أǃ حوü اللحد    
  üǉ نتجƋ ǈلǍ اليمين أƋ ǃلǍ اليسار    

     ÝǃماǓا ǍلƋ ǃأ ƅالورا ǍلƋ نسير üǉ269  
  

وال يمكننا مغادرة هذا النموذج قبل التنبيه إلى ظاهرة أساسية تتكـئ عليهـا   
صيدة النثر في تدعيم إيقاعها وهي ظاهرة التوازي بمختلف أشكالها ، فالتكرار في ق

ال يطال حرف االستفهام فحسب ، بل يتعـداه إلـى تكـرار     ،النموذج أعاله، مثال
  :تراكيب متشابهة أفقيا وعموديا

  
  

  التوازي األفقي التوازي العمودي
 هل ندور
  هل نتجه
   رهل نسي

  إلى اليمين
  إلى الوراء
  إلى اليسار
  إلى األمام

  

  حول المهد
  حول اللحد
  إلى اليمين
  إلى اليسار
  إلى الوراء
  إلى األمام

  
مسندا إياه بـالتوازي  كما يستثمر الحاج تكرار الكلمة لتوليد نوع من اإليقاع،

  :يقول .التركيبي
  

  جسدي امرأتي
  .Ʒيومǈ أعماقي.Ʒيومǈ أبوابي
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  جسدي امرأتي 
  جسدي

  270!جسد الǊاوية
  

بما يجعلهما تهيمنـان  " غيوم"و" جسد"ذا النموذج نالحظ تكرارا لكلمتي ففي ه
ك إيقاعهما الذي يزيـده موقـع الكلمتـين    ى البصر والسمع كليهما خالقتين بذلـعل

إذ تتكرر الكلمة األولى بشكل متواز عموديا، بينما تحافظ الكلمة الثانيـة   حضورا ،
يبي هنا ليجعل كل الوحدات اللغويـة  ويتدخل التوازي الترك.على هذا التوازي أفقيا
  :تقريبا منضوية تحته

  
  جسدي امرأتي
  غيومه أبوابي
  غيومه أعماقي
  جسدي امرأتي

  ]الهاوية[سدججسدي 
  

، قارة في القصائد النثرية  شبه تصبح سمة) تقنية تكرار الكلمة(وهذه التقنية 
  :عند أدونيس، وهي تطال الفعل واالسم كليهماخاصة 
  

ƹرƯفي ال Ɩلس  
Ưفي الوس Ɩلس  

ǃيǀالح Ɩلس  
  271لسƖ الƯائش
لتوفيق الصايƸ يمكننا مطالعة النماذج اآلتيـة التـي   " القصيدة ك" وفي ديوان

  :يستغل فيها الشاعر تقنية تكرار الكلمة
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  يد أن أتمسƿ أنا بحبلƿرǗ ÛǗ أ -1
     Ûأن تتشبثا بي ƿوحبل ƿوأريد 

  272حمƉتي نأريد أن أتƻلƖƁ م         
  
  اƖ الƯƴاياÛمن وƱƦ المǊم -2
  ǌņور من سوǀ من  
  ƒعشاǓثر اƴمن ب  üمن صق  
  من فجر اǓحقاق  
  من صƒ الƢمور  
  Ý ƒالثقو üƴ273من أش  
  
  علينا أن ننتưر       -3

ÝƱجران والرجوǊال Ɩفي سلسال ǌرƢحلقة أ  
  وأن نƊاƢي علǍ التلة

ÛورƢالسنديان والص ņقرامي  
يق عøن اسøتƴراƭ   ونحدق نرقƒ الصاروƠ من Ʒير ناưورÛفيلǊينا التحøد 

ÝƿيانتƢ ƒǀموا  
Ýرưعلينا أن ننت  
  274.علينا أن ننتưر

  

اتكاؤه أحيانا على بعض التوازنات لخلق إيقاع  ،عند الخال ،أيضا،ظ والمالَح
  " :للعروق وحدها أن تنطق " معين كما في قوله من قصيدة 

 >>Ƶرجح في فراƉيت ƅواǊال.Ƶرجح في فراƉيت ƅي  .الضياøرجح فƉيت ƅضاƻال
Ƶ275>>.فرا   

                                                           
272 Ƞالقصيدة : توفيق صايŬ  1، املقطع.  
 .6نفسه ، ، املقطعاملصدر  273
 .18املصدر نفسه ، املقطع  274
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رية تبني إيقاعيتها على التوازن التام بين الجمل المشكلة ـذه الفقرة الشعـفه
وجار ،من مبتدأ وفعل مضمر الفاعل  ،من الجمل الثالث،لها ، إذ تتشكل كل جملة 

عالوة على أن الجملة نفسها هي التي تتكرر مع اختالف المبتـدأ  . ومجرور نكرة
لفضاء ،أي أن الفقرة هنا تعتمد على نوع من فقط فهو يتنوع بين الهواء والضياء وا

وهذا التنوع يجنب الفقرة   276.التامغير يسميه محمد بنيس بتكرير الترابط ارالتكر
الرتابة من ناحية ويوفر نوعا آخر من التقفية الداخلية الناتجة عن تشابه المبتدءات 

لها دور فـي   وهذا يعني التراكيب النحوية ).الهمزة المضمومة(في الحرف األخير 
توليد اإليقاع، ونرى من المفيد هنا االستعانة بدراسة الباحـث التونسـي محمـود    

  .المقامات متنا لها حتى وإن كانت دراسته تتخذ من المسعدي لهذه المسألة ، 

أساليب ليعقد العالقة بين " طرق البناء النحوي" يتعرض الباحث إلى ما يسميه 
، من اجل فهـم طريقـة بنـاء السـجع فـي      نحوية التنظيم اإليقاعي والتراكيب ال

وبعيدا عن السجع نرى أن ما قام به المسعدي ال يخلو من فائدة لنـا  . 277المقامات
  .يقاع في قصيدة النثرفي دراسة دور التراكيب النحوية في تحقيق اإل

أو تتجاوب من << دي إلى أنه يحدث أن تتماثل التراكيب النحوية عيشير المس
ولدراسـة هــذا التماثـل يسـتعير الباحـث      278.>>ى أخرىـإل فقرة أو جملة

فـي  ( من شارل بالي  Séries Phraseologiques" السالسل الُجملية " مصطلح 
، وهو مصـطلح يشـير إلـى    )   Traite de Stylistique Française" كتابه 

المتواليات الجملية التي تتسـم فيهـا الجمـل بسـمة الترديـد لتراكيـب نحويـة        
  :ويميز الباحث ثالثة أنواع من هذه السالسل الجملية279.ةمتماثل

السالسل ذات التوازي التام ، وهذه تتماثل فيها الجمل فـي البنيـة    - 1
  280.بوالتركي

                                                                                                                                                                        
  .281األعمال الشعرية الكاملة ، ص: يوسف اخلال  275
 .153، ص  3الشعر العريب احلديث، ج: انظر حممد بنيس  276
  .168 ،ص1996اإليقاع يف السجع العريب ، حماولة حتليل وحتديد، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس : انظر حممود املسعدي  277
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 278
 .169،168انظر املرجع نفسه، ص ص  279
 .169انظر املرجع نفسه، ص  280
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السالسل التي يتكرر فيها نفس التركيب ، ال في أولها ، ولكن بعـد   - 2
 281.البداية مباشرة

منهـا  السالسل التي تتداخل فيها الجمل المثلية تداخال يجعـل  <<  - 3
 .282>>شبكات معقدة فيها صيƸ مختلفة من تجاوب التراكيب 

يظهر لنا الدور الكبير الذي وحين نختبر اشتغال هذه األنواع في قصيدة النثر 
تضطلع به تلك األنواع في رفد اإليقاع ، وسنكتفي هنا بإيراد السالسل الجملية 

  .الماغوط لمحمد 283"اصفرار العشب" في قصيدة المتماثلة كليا أو جزئيا 

    

  : ƤاƖ التواƦي التاü ǃالسالس -1     

  اقذفْ قبعتي في الوحل -     

  حبيبتي بالسياط  اضرْب -     

  شقيقاتي بالسياط اضرْب -     

  قبعتي في البحر اقذفْ -     

  ـــــ            

  أيها الطفل -     

  أيها القاتل -     

  ـــــ            

  الدهنفي ..في المطر -     

                                                           
 .انظر املرجع السابق، الصفحة نفسها 281
  .170املرجع نفسه ، ص  282
 .152 -148ديوان حممد املاغوط،ص : حممد املاغوط 283
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  ـــــ           

  أيها الرجل المجهول -      

  أيها الطائر المجهول -      

  أيها الطائر المجهول -      

     2- üالثاني من السالس Ʊالنو :  

  األيدي الظالمه ]في  [-  

  واأليدي البعيده - 

  ـــــ         

  دعني آكل ]ولكن[ - 

  ]ةأسناني في األمكنة النائي[دعني أغرق  - 

   3-  üمن السالس Ƙالثال Ʊالنو:  

  آالف الجثث والخرائب..اإلصبع واإلصبع عبر  - 

  ]والزجاج المحطم[ عبر الناب والناب آالف الجبال واألودية  - 

  ـــــ           

  على لساني خمسة عصافير -    

  ]من الدموع[بين أسناني خمس سفن  -    

  ـــــ         

  ]ش أضراسه تحت المطر ينك[ولكنني صقر -     
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  ]على قضم الشرف كالخبز[ ولكنني قادر  -     

  ـــــ              

  في األمكنة التي أحبها -      

  التي أشتهيها] القطارات [في دواليب  -      

  ـــــ            

  ]كالدبابيس[دعني أخبئ الخبز في لحمي ] ولكن[ -     

  فوق شفتي] السرية[أفتله كالشوارب  -     

مـن   ارتكـر  توظيفميال إلى  في بعض قصائد النثروفي أحيان أحرى نجد 
  :ليوسف الخال نوع آخر كما يظهر في النموذج اآلتي

>> üيتسلق الجب üǊالبحر .الس ǍلƋ Ʋƻيرت üالجب.    üøن الحبøة مøابƷ البحر
  284>>.والوǗدة

لكلمة بحيث تشكل ا ،نصب على الكلمات األخيرة من كل جملةي اروهذا التكر
األخيرة من الجملة األولى بداية للجملة الثانية ، في حين تصبح الكلمة األخيرة من 

ـ  بعض درسه ارو هذا النوع من التكر.الجملة الثانية بداية للجملة الثالثة ن يالبالغي
إعادة لفظ القافية في أول البيـت  << الذي يعرف بأنه " التسبيƸ" القدماء تحت تسمية

  285>>الذي يليها

ال تشتغل على مستوى مقاطع قصيرة فقط ، كما قد العناصر اإليقاعية  هذهإن 
ما هي عناصـر فاعلـة علـى امتـداد     نة أعاله، وإيتوحي بذلك النماذج العروض

النصوص الطويلة ، يظهر ذلك جليا من خالل التحليل اآلتي لنموذجين من قصـيدة  
                                                           

  .281األعمال الشعرية الكاملة،ص: اخلال يوسف284
وقد مسي التسبيȠ أيضا بتشابه األطراف ، انظر املصدر .310، ص2000معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت : أمحد مطلوب 285

ىت ، وديوان الرسولة بشعرها الطويل ح39،38وميكننا العثور على التسبيȠ عند أنسي احلاج أيضا ، انظر ،على سبيل التمثيل، ديوان لن، ص ص .322نفسه،ص
 .12،11الينابيع، ص ص 
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رسولة بشعرها الطويـل  ال" الديوان / مقطع من القصيدة ، األول عبارة عن النثر 
ونبدأ التحليل بمقطـع أنسـي   .أما الثاني فهو ألدونيس.ألنسي الحاج*"حتى الينابيع 

  .الحاج
  

 ƲƯالمق ƫن:  
  
1(ŇƿلوبƸوم Ňƿبتƴون لǀأن أ ǃأقس  
  أقسǃ أن أحاوü استحقاق نجمتƿ علǀ Ǎتƻي )2
3( Ňƿتيƻمة شǀي حƯعƉف ƿعيني ƅندا Ʋأن أسم ǃأقس  
4(Ǔ قصائدي Ǎأن أنس ǃأقسŇƿưƻح  
  أقسǃ أن أüư أرƭǀ وراƅ حبي وأقسǃ أنǈ سيüư يسبقني )5
  أقسǃ أن أنƎƻƯ لسƴادتǀ ƿنجوǃ النǊار)6
7(Ňƿن دموعي في يدǀأن أس ǃأقس  
8(Ňƿأحب ƿلمتي أحبǀ ون المسافة بينǀأن أ ǃأقس  
9( ǍلƋ أن أرمي جسدي ǃاأقسƿسود ضجرǓ بدǓ  

  د الليüأقسǃ أن أǀون باƒ سجنƿ المƻتوƝ علǍ الوفاƅ بوعو)10
  أقسǃ أن تǀون Ʒرفة انتưاري الƸيرة ودƢوليŁ الƯاعة وƋقامتي الƤوبان )11
12(ƿلư ون فريسةǀأن أ ǃأقس  
13(Ňƿبتيǀر Ǎتوحا علƻتابا مǀ ونǀي أن أǊأشت üưأن أ ǃأقس  
14(Ňƿفي ǈون وحدتǀǓ ƿوبين ƿبين ǃالƴال ǃون انقساǀأن أ ǃأقس  
  أقسǃ أن أناديƿ فتلتƖƻ السƴادة )15
16( ǃأقسŇƿأحب ǃǀ ƹدون أن أعر ƿبالدي في حب üأن أحم  
17(ƿأحب ǃǀ ƹدون أن أعر ƿأن أحب ǃأقس  
  أقسǃ أن أمشي ƋلǍ جانبي وأقاسمƤǉ ƿا الصديق الوحيد)18
19(üوǊالس Ǎرا علƯم ƿرƴمن برق ش üƦأن أن ǃأقس  
20( Ňƿير صوتƻمن ق üالنحǀ ير عمريƯأن ي ǃأقس  

                                                           
  .عن دار النهار للنشر  1975صدرت الطبعة األوىل من الديوان عام  *
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  !وجدتŇƿ وجدتŇƿ: ن أǉتƹ أقسǀ ǃلما عثرƖ علǍ قلبي بين السƯور أ)21
  286. أقسǃ أن أنحني من قمƆ ǃسيا Ǔعبدǀ Ňƿثيرا)22
  

المالحظ على هذا المقطع اتكاؤه شبه الكلي على التوازنات الصوتية في بنـاء  
بما يجعل منه مرتكزا " أقسم" إيقاعيته ،وأول تلك التوازنات يظهر في تكرار الفعل 

افظ على موقعه في صدارة السطر مـع  مهما في القصيدة ، خاصة وأنه يح إيقاعيا
وتزداد هذه الكثافة .كل ظهور جديد ، األمر الذي يكثف حضوره الصوتي اإليقاعي 

وفعل مضـارع مسـند إلـى    " أن"تبع هذا الفعل جملة مصدرية متكونة من تعندما 
المتكلم المفرد ،وهذا اإلسناد ينجر عنه حضور الهمزة في بداية الفعل لينتج تـراكم  

" أن"، وهمـزة  " أقسـم " همزة الفعـل  ( لهمزة في مساحة مكانية متقاربة صوتي ل
، وفي أحيان أخـرى تتـراكم   ")أن" المصدرية ، وهمزة الفعل المضارع التالي لـ

  :كما يبرز في الشكل التوضيحي اآلتي.أكثر من ثالث همزات 
   

  )14) (12) (تكون 11) (10) (8) (1(ـــ أن أكون  قسم أ 
  )2(ـــ أن أحاول  
  )3(ـــ أن أسمع  
  )4(ـــ أن أنسى  
  )5(ـــ أن أركض   
  )6(ـــ أن أنطفئ  
  )7(ـــ أن أسكن   
  )9( ـــ أن أرمي  
  )13(ـــ أن أظل  
  )15(ـــ أن أناديك  
  )16(ـــ أن أحمل   
  )17(ـــ أن أحبك   
  )18(ـــ أن أمشي  

                                                           
  .وترقيم األسطر من عندنا.48،47ص ص  الرسولة بشعرها الطويل حىت الينابيع ،: أنسي احلاج  286
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  )20( ـــ أن أنزل  
  )21( ـــ أن أهتف   
  )22(ـــ أن أنحني  
  
يضاف إلى ذلك أن المقطع أعاله ينبني على عدة أنواع من التوازي،لعـل    
وهو ما تماثلت بنيته و اختلف  <<ها ما يسميه محمد مفتاح بالتوازي المتماثل،أبرز

و يظهر هذا النوع من التوازي في تكرار الفعـل المضـارع   287.>>بعض معناه 
  :منصوب مع كل سطرالمصدرية بينما يختلف الفعل ال"أن"مع " أقسم"

  
  .أقسم أن أكون-
  .أقسم أن أحاول-
  .أقسم أن أسمع-
  .أقسم أن أنسى-

  .الخ..………
  :كما في 288و أحيانا نعثر على التوازي المتطابق

  ).1السطر(أقسم أن أكون-
  ).8السطر(أقسم أن أكون-
  ).10السطر(أقسم أن أكون-
  ).11السطر(أقسم أن تكون-
  ).12السطر(أقسم أن أكون-
  ).      14السطر(أن أكون  أقسم-
  

تبـين  ن، ل289"أرواد، يا أميرة الوهم"النثرية ته نتوقف عند قصيدف أدونيسأما 
 بدالاإليقاعية التي تستثمرها قصيدة النثر، وقد مر معنا هذا اإل اإلبداالتمن  إبداال

                                                           
  .162،ص1999بريوت /ء،الدار البيضا1ط املفاهيم معامل،حنو تأويل واقعي، املركز الثقايف العريب،:حممد مفتاح 287
املرجـع  .>>هو ما تطابقت بنيته و معناه من وجهة النظر البصري،و أما من وجهة النظر  الفكري و الواقعي،فإن التطابق عسري املنال و عزيز الوجود<<  288

  .لتوازي التامومن الواضح أن  النوعني أعاله من التوازي يندرجان ضمن ما يسميه حممود املسعدي بالسالسل ذات ا.161نفسه،ص
  .18ـ 15، ص3األعمال الشعرية ،ج: أدونيس  289
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عند محمد عبد المطلب، وهي الظـاهرة   " الصوتية الحرفية"اإليقاعي تحت تسمية 
، وهو " تداعي الحروف"ي ـد اإلله الصائƸ تسمية أخرى هـلتي يعطيها عبعينها ا
ـ  ـرة الحـذه الظاهـاوز بهـيتج ـ  ـدود السـمعية ف ى جانبهـا  ـي الحـروف إل
وجود ظاهرة تكرار ) النثر الفني أيضا(يالحظ دارس الشعر العربي<< إذي، بصرال

 290>>نسـه األذن الحروف المتشابهة فيما يخلق نمطا من الجمال تألفه العـين وتأ 
حشد من الحروف بحيث يهيئ الحـرف داخـل الجملـة أو     يجتاح القصيدةَ بحيث

ورأُينـا أن هـذا الطـرح    291.المفردة الطريق إلى حرف آخر يماثله نغما أو رسما
الشعر العربـي الحـديث   << يتالءم مع النظرة الحداثية إلى اإليقاع التي ترى أن 

  292.>>يسمع بالعين ، أي أنه موسيقى مقروءة 
نالحظ على القصيدة المذكورة استثمارها للتجانسات الصـوتية سـواء عـن    

كمـا فـي    ،رار حرف بعينه أو مجاورته لحرف يقاربه شكال أو نغما ـطريق تك
  :المقطع اآلتي 

  
 >>ƴالقارأورق يح رالش ǈوالمديق Û تية قةǑفن الرم الدبصيدة ا  Û ǇƆ ø Ûƭ

الƻƯولøةÛ وتƢشƒ    Ʋøصيدة أǉداقƧ البتلو.ةملǀة الرابǀوتǇƆ ÛǍ يا ماƖ الملǀيا 
  ƒ.<<293 الثديǀوǀل

تالحق الحروف المتماثلة بشكل تنـاوبي ، إذ تهـيمن علـى    تفي هذا المقطع 
ثـم  ") الفـاء "وقريبتها في الشكل(المساحة الكتابية حروف معينة هي الراء والقاف 

ر تتالشى مفسحة المكان لحروف أخرى هي الباء والكاف والالم ، وهكـذا يسـتثم  
  .المقطع هذه التقنية اإليقاعية مع التنويع في عناصرها كما الحظنا

  :المقطع الثاني من القصيدة فيويظهر هذا الحرص على التنويع 
  

 >>    Ûاةøق الحيƦøتتم Ûالقشøمر مجنحا بƴلل Ûƛالثل üمƢمǀ اربةǉ Ɩللساعا
ǌرƢوتصير حروفا أ.  

                                                           
290 Ƞالدار البيضاء ، / ، بريوت 1ط احلداثة وحتليل النص، املركز الثقايف العريب ، اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة الفنية، احلداثة وحتليل النص،: عبد اإلله الصائ
  . 169ص،1999املغرب / لبنان
  .170ص ،املرجع نفسه انظر  291
  .42، ص1963الشعر قنديل أخضر منشورات نزار قباين،بريوت :نزار قباين  292
  .15،ص3األعمال الشعرية الكاملة،ج: أدونيس 293
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والجƦيøرة   øǉو Ƥا يøƴرƹ المøرأة   .ǉو Ƥا الحبيƒ يƸرق في Ƣليƛ النǊدين

 ƯيƢ ƲƯويق ŁبدƦوال Łƚالمو üƴشريني يشƴال ƒشƴال ƎƯشوا Ǎوعل Ûالمسماة امرأة
  .ǉو Ƥا يسبح تحƖ المشدǗ Ûصقا بالقƴرÛ في مƸارة من الحرير والحمǍ. الƻجر

üƴليشتÛا الجمرƤǉ ƎƻƯلين.   ƒøلوبة بالحøمص ƹراøƯǓا ǇƤǉ دŁلتمج .  Ɩøتح
ÛŽالحبيبة الورق łوجسدÛمرƴا تنمو عرائش الǊمن الحبرشمس ććüنجيƋ الحبيبة łوجسد.  

 Ûيستƻيق من دوار الƸبøƯةÛ مرسøوماŷ  والحبيÛƒفي فراش الساعاƖ النائمة
Ûرقƴينا بجسدبالƦ294.>>امرأة م  
  

سنعتمد تقسيم المقطع إلى وحدات اعتمادا على التنظيم الكتابي ، ونعنـي بـه   
ة منتهيـة  التقسيم على أساس العودة إلى السطر التي تكون فاصال بين وحدة شـكلي 

  .وعلى هذا األساس نكون إزاء أربع وحدات يتشكل منها المقطع.وأخرى تبدأ
  :يمكن مالحظة بعض الظواهر اإليقاعية كما يلي 

  
  :Ǎالوحدة اǓول

تراكم الحروف المكررة أو المتقاربة في النغم أو الرسم وتجاورها  فيها نالحظ
  :بما يخلق إيقاعا ظاهرا

  :نجدها تتعلق بالحروف اآلتيةبالنسبة للمجاورة الحرفية 
  .مخمل ، العمر، مجنحا، نتمزق: الميم -
  ".تصير حروفا أخرى:" الراء -
  .مخمل،الثلج،للعمر،بالقش،الحياة:الالم -

  :أما فيما يخص تداعي الحروف رسما ونغما فنسجل ما يلي
  .ـ مخمل،الثلج،مجنحا) Ƣ،ج،ح(
  .ـ تتمزق،تصير) ز،ص(
  
  

                                                           
  .16،15ص ص  ،السابق املصدر  294
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  :ةالوحدة الثاني
  :يها أيضا مجموعات من التجانسات والتداعيات الحرفيةنالحظ ف

  
  :المجاورة الحرفية

  .يعرف،المرأة،الجزيرة،امرأة: الراء -
  .شواطئ،العشب،العشريني،يشعل:الشين -
  .الموج،الفجر:الجيم -
  .مغارة،من،الحمى:الميم -
  .القعر ،مغارة،الحرير:الراء -
  

ƹتداعي الحرو :  
)Ƣ،ـ الحبيب،خليج) ح،ج.  
  .ـ الموج،خيط،يسبح،تحت) ح،Ƣج،(
  .ـ الزبد،يسبح، الصقا) ز،س،ص(
)Ʒ،ـ القعر، مغارة) ع.  
  

  :ةالوحدة الثالث
  

  :المجاورة الحرفية
  .الجمر ،تمجد: الجيم-
  .شمسها،عرائش:الشين-
  .جسد،جسد، إنجيل:الجيم-
  .جسد،جسد:السين-
  .الحبيبة،الحبيبة،الحبر،الحبيب:الحاء والباء-
  .ستفيق،مرسوما ،جسدالساعات، ي: السين-
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ƹتداعي الحرو:  
  .ـ مرسوما،مزينا) ر،ز( 
  .ـ فراش ،الساعات) ش،س(
  

وإذا تتبعنا القصيدة إلى نهايتها ألفيناها تتبع هذا النهج في المجاورة الحرفيـة  
  .يعكس رغبة في إغناء اإليقاع بهاتين التقنيتين وهو ماوتداعي الحروف ، 

ال يتوقف على تينك التقنيتين، إذ نجـد فيهـا   بيد أن أمر اإليقاع في القصيدة 
  :المختلفة، ويظهر ذلك في ما يأتي التركيبية استثمارا للتوازنات

  
  آه يا كلمات الموتى     
  آه يا بكارة الكلمة     

  أهداب الطفولة…تلبس     
  تخشع لكوكب الثدي     
  هو ذا الحبيب يغرق    
  هو ذا يعرف    
  هو ذا يسبح     

  
  َيعرف المرأة    

  ُيشعل الموج    
  

  لينطفئ هذا الجمر   
  ليشتعل   
  لتُمَجد هذه األطراف  
  
  جسُد الحبيبة الورق  
  جسُد الحبيبة إنجيل  
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وفي أحيان كثيرة نلمس قصدية واضحة في إبراز هذه التوازنات وذلك عـن  
اكيب اللغويـة  ، حين تعمل على تقسيم التر)الفاصلة والنقطة(طريق عالمات الترقيم

على مساحة النص بما يجعل منها عناصر متساوية أو شبه متساوية ، ومـن ثـم   
  .تصبح عالمات الترقيم إشارات تنبهنا إلى ما في القصيدة من التوازنات

إن تقنية الجمل المتوازنة وتوظيفها في قصيدة النثر قد توقف عنـدها بعـض   
ير محمد عالء الدين عبد المولى إلى الباحثين في قصيدة النثر ، وفي هذا السياق يش

األمر الذي يجعل مـن   295ميل قصيدة النثر إلى استخدام هذه التقنية بشكل غزير،
  .تحليلنا أعاله تحليال لسمة طاغية في قصيدة النثر ، ال رصدا لملمح إيقاعي معزول

وهذه التقنية ، تقنية الجمل المتوازنة ، هي من اآلليات لتعبيرية التـي تقـوم   
وهو يسـمي  " الشفاهية والكتابية" في كتابه" أونج.أ.والتر"يها الشفاهية كما حددها عل

هذه التقنية باألسلوب التجميعي في مقابل األسلوب التحليلي ، وهي تقنية مرتبطـة  
تنظيما في الجمل وتوازنا مهمته تسـهيل   يبأنماط اإليقاع التي توفر للنص الشفاه

محمد عالء الدين ما ذهب إليه من استثمار وليؤكد الباحث 296.حفظ هذه النصوص
  : 297هذه التنقية في قصيدة النثر فإنه يسوق المثال اآلتي من أدونيس

  
Ưيضب ƅواǊان الǀ على الشاعر كالما لم يفهمه  
üان الشاعر يتمندǀ ويصير للمدينة عودا رطبا  
ǈفق يتنسمǓان اǀ ويستروح إليه، ـ  

  شمسك جديدة ، أيها النهار
 Ưينبس üưالüلƤويت  

ƒصƢين وتƦت ƒعشاǓا.  
  
  
  
  

                                                           
  .206وهم احلداثة،ص: انظر حممد عالء الدين عبد املوىل  295
  .205، صاملرجع نفسه انظر  296
  .والتشديد من عندنا" …قداس بال قصد، خليط احتماالت"قصيدة  واملقطوعة من 205ص نفسه،املرجع  297
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  :القافية في قصيدة النثر -9
  

هل هناك قافية في قصيدة النثر؟ إن سؤاال كهذا ليبدو غريبا جدا بشأن قصيدة 
ومن ثم يبدو العنوان أعـاله غريبـا   أعلنت رفضها المطلق للقافية والوزن كليهما،

قافية غيابا مطلقا قي هل تغيب ال: عيد طرح السؤال بطريقة أخرىنولذلك س أيضا،
لى النصوص نفسها ، بعيدا إقصيدة النثر؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد أن نعود 

عن التنظيرات  المختلفة التي قد تنفي أن يكون هناك أي توظيف للقافية في القصائد 
  ؟القصنثرية  فماذا تقول النصوص.النثرية
  
  :لتوفيق صايƸ "القصيدة ك"من  يقول نص - 1

  Û Ɩƴ يا قاسيÝلماƤا رج
       Łǃņالمسم ƿمǊس ƖƤشح ņي مسنƉب  
        Ǎưي لƉدنا بالنار(بǊوع  
       ƒالصل ƒوƤت (ŁادƊƻال ŻƖرņحج  
  بƤǊي الليالي الƯواü القصارÝقضتǊا الƴيونÛ مرǉقة مثقلة       
  تƉبǍ السباÛƖ يحمƋ üلينا       
       ƖسمنǓا ƖƁتƻي  
  ما حجبناǇ عناÛ بنينا       

  Ûجدارالبينǈ وبيننا        
       ÛłƲيمن Ǘ Ɲوالنوا Ûورحنا  
  اǑنيņ والƸابرŁ نƻلƁي       
  ما ǀان وما بالوǀ ǃǉان       
       ŻالةǊال ƿرأس üحو Ƙņنشب  
  .نƯلƒ لƿ اǓعƤار       

             ÛŻƖƤمن تتلم Ǎعل ŽƖتح  
      ÛبيرƢال ƖنƯو  
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      ÝƝملحا بالجرا ƒسǀلت Ɩوعد  
             ÛƝالبرا Łيدƴłب Û ƖشيƢ üǉ  

       ƖراǀاƤون الǀأن ت  
  قŇدما بقرتǊا وحشوتǊا(      

  )بنتاƚ بيدرŁƿ الوفير       
  انبقرƖ بƴدŁƿ من جديد       
       Ûا والرائحةǊفي جوف ǃƴƯال ƘبƢ أو  

  فǊرعƋ ŻƖلينا              
  علƷ Ǎير انتưار       
  وترƖǀ أسراƿ الجدد       

  ǀي تƦأر فننǊار         
         ǃقداǓا ǃفنلث ǃوتبس Ý  

  أرجƖƴ اǑن لتǉƦو                
          ǍƁر المثنƻưبال  
         ŁƿامراتƸر مƢƆ علينا ƫلتق  
         ƹجلǀ ƿوتضح  
  بال قلƒ وǗ حنان         
         ǃون الرسوƦجر ويبرǊممن ت  
  وتƢون ويƻƸرون         
  وتƴود وتسƢر         

         Ýرون ويصمتونǀويش  
  ǇƆ انتưرنا وƻƷرنا               

  )وƻƷرانƿ أنƯ Ɩلبنا(         
  وشǀرنا وصمتنا         
  وصبيحة عدŻƖ بǀينا          
  298أƦƷر مما بǀينا         

                                                           
298 Ƞالقصيدة : توفيق صايŬ  18، املقطع.  
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لقد أوردنا هذا النص ، على طوله، لكي نتبين أن التقفية فيه ليست عرضية أو 

فهي تنتشر على امتداد أسطر كثيرة ، األمر الذي يمنحها دورا في توليـد   جزئية ،
عالوة على وظيفتها فـي ربـط أجـزاء الـنص بعضـها       هذا،النصاإليقاع في 

في أشكالها وموقعها من النص، فهناك التقفية المتماثلـة غيـر   وهي تتنوع .ببعض
يــرا، القافيــة اك التقفيــة المتماثلــة المتتابعــة، وثمــة، أخـالمتتابعــة ، وهنــ

 ةويتعزز الدور اإليقاعي للقافية ببعض األسطر الموزون).بكينا، بكينا(299المتواطئة
  .التي توقفنا عندها في هذا الفصل

  
  :نماذج من أنسي الحاج - 2

إن القول بوجود القافية عند أنسي الحاج أمر ينطوي على نوع من المفارقة ، 
التراث الشعري العربي، ومن ثم فالحاج من أكثر شعراء قصيدة النثر هجوما على 

القافية فـي المقـام    الوزن ى هذا التراث ال بد أن تطالـفإننا ننتظر منه ثورة عل
باعتبارهما حجري األساس في التعريف المشهور للشعر الذي جعـل منـه   األول ،

ولكن النصـوص  .300>>كالم موزون مقفى إنه<< :قصيدة النثر هدفا معلنا عاة د
  . مختلفا عن التنظير ، وقد يكون مناقضا لهتقول أحيانا شيئا 

إن القافية ال تنتفي انتفاء مطلقا في نصوص الحاج ، بل إنها أحيانـا تحضـر   
هما القافيـة المتواطئـة   من القافية  عريضين بشكل الفت ، وسنتوقف عند نمطين

  .والقافية غير المتواطئة
حاصل لتكرار الكلمة يعتبر هذا النمط من القافية تحصيل : القافية المتواطئة  - أ

تشتغل  طريقتين وهنا يمكن تمييزنفسها وذلك حين تأخذ لها موقعا في نهاية السطر ،
طريقة التتابع ، وطريقة التباعد، ومن ثم فإننـا سـنعتمد   : المتواطئة  القافية وفقهما

 .القافية المتواطئة المتتابعة ، والقافية المتواطئة المتباعدة: هما إجرائيين مصطلحين 
 .لدى أنسي الحاج المتواطئة والنماذج اآلتية كفيلة بإبراز حضور القافية

 :بالنسبة للقافية المتواطئة المتتابعة ، يمكننا مطالعة النماذج اآلتية
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

*üاللي Ɩجرا تحǉ ǈلقي عروسłالم Ƨريƴال  
 üاللي Ɩا تحǉواƯ اǊسجن  
  üفي اللي ǈيƯƸوت ǃي تقوǉ301و  
  
  

*Ǝأن يج     
    Ǝ302 أن يج    

  
  .أماǃ حبيبتي*   

  303ياحبيبتي     
  

  ƤƋا أنا رأسƿ يا حبيبتي فƉنƖ الǊالة حوü رأسي*    
  304أنا رأسƿ وأنƖ التاƚ علǍ رأسي      

  
    *ƎƻƯما ين üƴوأش  

      ƎƻƯ305فال ين  
  

  يجلدǉا المتسلƯ فتسƉلǈ عن ضناƉǀ Ǉنǈ الضحية*      
  المحتü وتǊدأ       
  اليƧƉ وتǊدأ       
       ƷاƯدأالǊ306ية وت  

  
  :أما القافية المتواطئة المتباعدة فنمثل لها بالنماذج اآلتية
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

       
  ǇƤǉ قصة الوجǈ اƢǑر من التǀوين *       

  وجدتǊا وعيناي مƸمضتان       
  فالƯريق حبيبتي       

  قادǃ من انتưارǉا لي       
  قادǃ من رجوعي ƋليǊا       
  
  307تǀوينǇƤǉ قصة الوجǈ اƢǑر من ال         
  

  قاƋ üن الوǀيü قليü وأصيال سيǀون *  
   Ǉا وحدǀمال  
  308وبƸير شبيǈ سيǀون   
  

وقد يحدث أن يحتوي النموذج الواحد النوعين معا من القافية المتواطئة، 
  :كما في النموذج اآلتي

  
  ديǗ ƿǀ يصيح *       
  ديǗ ƿǀ يصيح         
         Ʊيسو!  

  309 ديǗ ƿǀ يصيح        
  

هذا النموذج عند القافية المتواطئة المتتابعة ، بل يتعـداه  يتوقف األمر في ال 
  :إلى القافية غير المتواطئة ، فنحن نطالع ،بعد النموذج أعاله، األسطَر اآلتية

  
ǈņنج ǈاعتق لسان ǈتنديم ƿش بسحرņري  

                                                           
 .11املصدر السابق ،ص 307
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  يسوƱ أنقƤ نƻسƋ ƿني
Ʋأرض  
  ريق

  310التماسيح
  
  
  :القافية غير المتواطئة  - ب

  .كن النظر إليها من زاويتَْي التتابع والتباعدوهذه أيضا يم
  :النماذج اآلتية نكتفي بإيرادبالنسبة للقافية المتتابعة 

      
  Ǘ يƦǊ سالما ǗƋ لتسقƯ منǈ تحية في سالſǃ من *        

  311في حرية من Ǘ يƴرƹ أنǊا حرية         
  

  فالتƋ ƖƻلǍ اǓسر*         
  Ƹ312مروǀما أرسư üلǈ فوق ال          

  
  وحضنƖ عƤابǊا لتحضن مƤƴبيǊا *        

  313 فالǀاƤبون أƻƯالǊا ولو تƦوجوǉا
  
*üاقƴǀ üيمة ويقتǊبǀ üيقت  

  üيقتǀ üباƵ ويقتƴǀ üاد
  ƹائƢǀ üويقت ƹيƢمǀ ü314 يقت   

       

                                                           
: وميكن االطالع على مناذج أخرى للقافية املتواطئة يف ديوان الرسولة بشعرها الطويل حىت الينابيع ، انظر الصـفحات اآلتيـة  .فحة نفسهااملصدر السابق، الص 310

)36،35 ( ،38 ،)39،38 ( ،39 ،43 ،44 ،52.  
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  :أما القافية المتباعدة فتجلّيها النماذج اآلتية
  

 *üيƢفوق ال Ƨريƴوال  
  ǃفوق الد  
   ǉü 315ائǃ يتمǃ عǊد القت  
  
 *üجياǓا Ʋالدرة المصقولة بتوالي جمي  

  بǀماü وصلƃƖ مƢتارة دون نقيصة  
  بǀماü مƢتارة  
 ǈشقيق ل Ǘ Ƨرłƴة بņƦǊجłوم  
 üالرجا Ʋا بضمائر جميǊليƋ ǃ316التي أند  
  
 *ƅوما من ساحرة سودا ƅالساحرة بيضا  

  الƸابةŽ شقية باǓسد رضية بالƻراشة 
  ƅضراƢ راشةƻن الǓ ƅضراƢ ابةƸابة الƸا الǊŽتƆومر.  

  Ňƿتيƻمن ش  
  وعلǍ أƤياü نŽبلŇƿ رأيŽƖ الوجǈ رأيتǈŽ يا حبيبي  
  Ňƿوفي رضا ŽƖبحبي رأي ƅاƯƴ317ال  
  

مثلمـا  ،) المتواطئة وغير المتواطئة( أن يتضافر النمطان من القافيةقد يتفق و
  :انالتالي انذجووضحه النميأشرنا أعاله، وهو ما 

  
  قبü   أدرŽƖǀ أن أحدا لǃ ينحن من* 
  . ǉاويةفوق    
   Ńدƴتقولي اص ǃول  
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

  .Ǔنƿ عالية   
   ŽƖاوية وحملǊ318ال  
  

 *ƿليƋ ƒǉƤا أǊومن حب  
          ƿليƋ لتنيƴج ƒيا ر ƿحناني  
  أنƖ السابق صالتي          
          ƿمن Ƨا فوق ما ألتمǊǀبار  
          ƅالرجا Ǎعل ƭفي ƿƊاƯƴف.  
           ƿليƋ لتنيƴ319ج  

  :من محمد الماغوطنماذج  - 3
  

لقافية عند الماغوط نالحظ ،أوال، ندرة القافية المتواطئة والقافيـة  ا فيما يخص
ضطلع، عالوة على الوظيفة تغير المتواطئة المتتابعة، ولذلك فإن القافية المتباعدة 

نسـجام  اال، وتحقيـق   األسـطر اإليقاعية، بوظيفة بنائية، إذ تعمل على الربط بين 
أن تكـون  التي تتكون من سبعة مقاطع   320"وجه بين حذاءين"صيدة بينها، ولعل ق

  .مثاال  يضيء هذا األمر
  :يرد السطر اآلتي) يتكون من أربعة أسطر (ول من القصيدة في المقطع األ

         Ɩمن الحافال ƹƤقŽجورة تǊود المǊ321الن  
 بلضرأو ا(  وما كنا لنتوقف عند هذا السطر لوال تجاوب الكلمة األخيرة فيه

أضرب أخرى فـي المقـاطع   مع ) توافرا في العروض العربيمما دام المصطلح 
  :للمقطع األول ، وذلك على النحو اآلتي التالية

  322 القمü عü حƯاǃ الƯائراƖ: في نهاية المقطع الثاني يرد هذا السطر -
 : وفي نهاية المقطع الثالث نقرأ السطر اآلتي -

           Ʊقصائدي في  الشوار Ƨنǀوت ƖضراواƢقشور الǀ323  
                                                           

 .44الرسولة بشعرها الطويل حىت الينابيع، ص : أنسي احلاج  318
 .32املصدر نفسه،ص  319
  . 184-179ديوان حممد املاغوط ،ص : حممد املاغوط 320
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Ƙالثال üصƻفي قصيدة النثر :ال Ǉوعناصر ƱيقاǕا 

  

ع والخامس، تعود للظهـور  وبعد غياب هذه القافية في المقطعين الراب  -
  :في بداية المقطع السادس نطالع هذا السطرفمن جديد ، 

            Ɩالحافال ƯوƯƢ Ǎمرر يدي علƉ324س  
  :يرد السطر اآلتي) السادس(وبعد ستة أسطر في المقطع نفسه -

          325يالƖتǀƤرŃ شقيقاتƿ النح           
وفي المقطع السابع واآلخير تزداد القافية كثافة عندما تحضـر ثـالث    -

 326:مرات 

          Ɩالشقراوا Ɩالمرابيا ƿالسطر العاشر من المقطع ( عند أولئ(  
          Ɩاƴوالمستنق üوحاǓوا ƒالسطر السادس عشر مـن  ( في الضبا

  )المقطع 
السـطر  ( üǀ ليلة øƢارƚ الحانøاƖ   يوأćقƹƤ مƦ Ʋجاجتي ومحبرت          

  تتكون من سبعة مقاطع .)األخير من المقطع 
وبهذا الموقع تكون هذه القافية آخر ما يطالعه المتلقي، ومن ثم يزداد تأثيرها  

  .         فيه
إلـى  يقاع في قصيدة النثر أمر يحتـاج، فـي نظرنـا،    ول بانتفاء اإلـإن الق

هذه القصيدة جماليتها الكاملـة فـي غيـاب    المراجعة، إذ من المستحيل أن تحقق 
بيد أنه إيقاع متنوع، فهو ليس إيقاع وزنيا، وإن كان هذا غير غائب غيابـا  .اإليقاع

كن أهم مظاهر اإليقاع في قصيدة النثر هو اإليقاع القائم ول. مطلقا كما رأينا من قبل
ما يميز تلك وأهم  إلخ...على التكرار ، تكرار الصوت والكلمة والتركيب والصيغة

المظاهر اإليقاعية أنها غير منتظمة في القصيدة الواحدة ، وذلك حتى تبتعد قصيدة 
   .النثر عن الرتابة التي َوَصمت بها نظيرتها العمودية
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  الƢاتمة
  

ث نهايته، بعد أن عبر مناطق متباينة، مصوِّبا ومصـعِّدا ،  ـالبح بلƸهكذا ي
ل أهم النتائج المستخلصة، وطـرح  ـاول البحث تسجيـهاية ، يحـذه النـوعند ه

Ċآفاقا جديدة تنفتح مـن   أسئلة أخرى ال تزال في حاجة إلى المعالجة والبحث، عل
  :ها في دراسة قصيدة النثر العربيةخالل

لقد كان الجدال على مشروعية قصيدة النثر عنيفا جدا، فالرفض كـان   - 1
  .والحماس لها كان شديدا عند دعاتها البعض،مطلقا عند 

هذا الصراع على مشروعية الوجود كان في حقيقتـه صـراعا بـين     - 2
 .ن متناقضينْييَّجِواتجاهين إديول

التحوالت تعتبر قصيدة النثر في رأي الكثيرين نتيجة سلسلة طويلة من  - 3
 .في بناء الشعر والنثر العربيين

مكتَنَفا دائمـا  ) ومنها قصيدة النثر(كان التنظير لألشكال األدبية العربية  - 4
مـن    جهود كثيرة باضطراب المصطلح وتعدده، وهي مسألة ال تزال في حاجة إلى

 .التخفيف منها على األقلأجل 

، يشي  بالقداسـة  الصراع على أحقية قصيدة النثر باالنتماء إلى الشعر - 5
 .التي يتمتع بها الشعر ، إن عند المعارضين لهذا االنتماء أو عند المدافعين عنه

، على بين الفريقين كان اختالفا على مفهوم الشعر ، وتحديدا  فاالختال - 6
رؤية ثابتة : هذا االختالف إلى رؤيتين متباينتين ومردُّ. دور الوزن في تحديد الشعر

عرف مفهـوم الشـعر   الشعر القديمة، ورؤية أخرى  ا معاييُرلم تتغير لدى أصحابه
لديها، بتأثير من الثقافة الغربية، تحوالت مهمة ، جعلت منه مفهوما مفارقا للسـائد  

 .والمتعارف عليه

 إن ثنائية الشعر والنثر ليست مقتصرة على األدب العربـي، فـاألدب   - 7
 .كاالت كثيرا مما تثيره لديناالغربي يعيش مالبساتها هو اآلخر، وتثير لديه من اإلش

  



 

  
قصيدة النثر شكل تجريبي حداثي ، يتخذ من اللغة الشعرية مركبا يسافر  - 8

ومن ثم فإن قصيدة النثر ليست سوى رد .به في مجاهيل جمالية غريبة عن المألوف
 .فعل جمالي على ما هو قائم ومترسخ جماليا

جعل من لغتها لغـةŹ  تبعا للنتيجة السابقة ، تعمل قصيدة النثر على أن ت - 9
مفارقة للغة اليومية من جهة، ومتجاوزة للغة الراهنة لإلبداع الشعري، وذلـك مـن   

 .أجل تحقيق خصوصية تمنح كل قصيدة فرادتها التي ال تتكرر

لتحقييق ذلك التفرد والتجاوز لجأت قصيدة النثر عند البعض إلى تحطيم  -10
Źالجملة الفوضوية" بـ رفْعبذلك ما ُي البنية اللغوية للجملة ، خالقة." 

لغة تهويم بعيدا عـن  كانت لغة قصيدة النثر، ،عند جماعة شعر خاصة، -11
مروق من الواقع واستشراف لواقع آخر ا الرؤيا التي هي، بدورها،الواقع ، فهي تتغّي

 .كائن في عالم االحتمال

اعتمدت هذه الرؤيا على الحدس الصوفي المنسجم معها، ولكـن هـذا    -12
ن ساحة قصيدة النثر، بعد حركة شعر، ليفسح المجال لما يعرف الحدس سينسحب م

بالحدس الحسي ، الذي هو حدس نقيض للحدس الصوفي ، ومن هذا الحدس ستنبثق 
 ".قصيدة الهامش"قصيدة نثر تعانق الواقع، إنها 

بامتياز، تتغّيا اإلدهاش وتخييب  الصورة في قصيدة النثر صورة مفارقة -13
،Əوعلى هذا التخييب تبني تأثيرها  أفق التوقع لدى القار. 

وهذه الصورة تجمع عوالم شديدة التباين في ساحة واحـدة ، فتبـدو ،    -14
العناصر، األمر الذي يتطلب من القارƏ بـذل جهـد    األجزاء ،مفككةَ بذلك، متنافرةَ

 .كبير لملء المساحات الفارغة، والبحث عن صالت بين عناصر متباعدة 

ة النثر أهميته القصوى، إذ يبـدو الشـكل   لالشتغال الفضائي في قصيد -15
الكتابي، لدى أدونيس خاصة، شكال معقدا ومتنوعا ، أو هو ، بعبارة أخرى، متنوُع 

 .التعقيد، ولذلك فهو شكل مفاجئ ومدهش ومتجدد على الدوام

هذا الشكل الكتابي ليس عنصرا شكليا محضا ، إنما هو عالمـة مـن    -16
 .العالمات الدالة في قصيدة النثر



 

  
مع قصيدة النثر تم التأكيد على الفرق بين الـوزن واإليقـاع ، إذ بـدا     -17

 .الثاني أوسع من األول، وهو ال نهائي في مقابل نهائية األول

دعوى الرتابة في الشعر العمودي دعوى مردودة في معظمها، وهـي   -18
ة على نفـي الجديـد   ـطئة قائمالجديدة، ونظرةŉ خا الـلألشكد ـوليدة حماس زائ

 .، وعلى عدم تعايش األشكال الشعريةللقديم

إيقاعية ، وكان أهم تلـك البـدائل مفهـوم     النثر بدائَل طرحت قصيدةُ -19
اإليقاع الداخلي، الذي لقي نقدا شديدا من طرف البعض، سواء تعلق األمر بتحديـده  

 .قصيدة النثر دون غيرهال كونه خصوصيةأو 

و إيقـاع النثـر   ـى أن إيقاع قصيدة النثر هـظل بعض النقاد يلح عل -20
 .نفسه، ومن ثم تم اقتراح معايير لقياس اإليقاع في قصيدة النثر باعتباره إيقاعا نثريا

ن أن قصيدة النثر تقوم على إلغـاء الـوزن والقافيـة    مـعلى الرغم  -21
 .كليهما، فإننا ال نعدم بعض القصائد النثرية التي توظَّف فيها القافية بشكل ظاهر

عن قصيدة النثر وقضاياها الشائكة، فإننا نظـن   وعلى الرغم من كل ما كتب
أن الكالم عنها لم يستنفد بعد، وأن من السابق ألوانه القوَل باستقرار قصيدة النثـر  

الحدود والمعالم، وال يشفع لنا الركام الهائل من قصائد النثر  شكال قائما بذاته مستقرَّ
القصيدة ، ألنها ال تزال فـي  في العالم العربي أن نذهب مذهب الطمأنينة إزاء هذه 

فليس بد، في رأينا، من تحديد موقع قصـيدة  . الدراسة والغربلة والتمييز حاجة إلى
النثر من األشكال المتماسة معها، وفي هذا السياق ال نخال القول بال جدوى البحـث  

، حتـى  في الخصائص المائزة لشكل شعري ما قوال على جانب كبير من الصواب
ابه بنظرية تداخل األجناس األدبية ، فنحن ال نزال نتحـدث عـن   وإن تحجج أصح

قصة ورواية ومسرحية وشعر تفعيلة وقصيدة عمودية، وهذا يعني أننا نميـز هـذه   
وهذا التداخل بين األجناس ليس إلغاء لخصائص .األشكال األدبية بعَضها عن بعض 

طرف جـنس   من األدبية جنس ما بقدر ما هو توظيف لعناصر جنس من األجناس
  .آخرأدبي 

  



 

  
إن الذي ننتهي إليه أخيرا أن قصيدة النثر العربية ال تزال تبحث عن شـكلها  
المتميز ، وفي سبيل الوصول إلى ذلك الشكل ستعمل دائما على تجريب أدوات فنية 

  .تراها كفيلة بدفعها نحو تحقيق هويتها الخاصة
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